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يوزع مجانا ً

صحيفة دورية تصدر عن املركز اإلعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز

أمري منطقة
مكة املكرمة يشارك
خريجي الجامعة
فرحة التخرج
يرعى صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد
اهلل بن عبد العزيز أمري منطقة مكة املكرمة مساء يوم
األربعاء  18جمادى األوىل 1435هـ حفل تخرج الدفعة
الثالثة واألربعني للعام اجلامعي 1434/1433هـ.
وقد أعرب معايل مدير اجلامعة عن شكره
وتقديره لصاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد
اهلل على رعايته حفل تخريج أبنائه الطالب مرحبًا
بتشريف سموه للجامعة ،معربًا عن تهنئته اخلالصة
للطالب اخلريجني وألولياء أمورهم.
مؤكدًا على أن اجلامعة دأبت منذ نشأتها على العناية باخلريجني املؤهلني علميًا وتعليميًا بسعيها الدؤوب نحو املزيد من التطوير يف اجملال
العلمي والتعليمي والبحثي واإلداري ،تنفيذًا للتوجيهات امللكية السامية من مقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الراعي
األول ملسرية التعليم العام والعايل يف اململكة.
مشريًا إىل أن خريجي الدفعة اجلديدة سيكونون بإذن اهلل لبنة متميزة يف التنمية الشاملة التي تشهدها اململكة يف هذا العهد املبارك ،معربًا
عن أمله يف أن يكون طالب هذه الدفعة سفراء للجامعة وخري ممثلني لها سواء يف سوق العمل أو يف اجلامعات واحملافل احمللية الدولية مسلحني
بالعلم واملسؤولية االجتماعية والكفاءة واإلتقان يف العمل.
يذكر أنه سيتم تكرمي املتميزين واملتفوقني من كافة الربامج والقطاعات حيث يتسلمون جوائز متنوعة من يد صاحب السمو امللكي األمري
مشعل بن عبد اهلل باإلضافة إىل استالم شهادات التفوق والشكر والتقدير يف مهرجان كبري يقام باالستاد الرياضي.

وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية :

 16صفحة

أ.د /اسامة بن صادق طيب

جامعة املؤسس امللك عبد العزيز جتود هذا العام بكوكبة من اخلريجني
الذين بلغ عددهم  11335خريجًا من خمتلف التخصصات والربامج ،وهو
رقم إن دل على شيء إمنا يدل على جناح اجلامعة يف حتقيق أهدافها يف
استقطاب أكرب عدد ممكن من أبنائنا الطالب للدراسة والتدريب والتأهيل،
ليسهموا يف بناء وازدهار هذا الوطن املعطاء ،الذي ترعاه أيادي حانية
بقيادة القائد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ،حفظه
اهلل.
يزداد فخرنا واعتزازنا ونحن نرى أبناءنا يحصدون الشهادات العليا
ويحققون التميز واإلبداع ،كل يف جماله ،وندعوهم يف الوقت ذاته إىل
االستمرار يف العطاء والتميز ،وأن يكونوا خري سفراء جلامعتهم سواء
يف سوق العمل أو يف برامج االبثعات أو يف احملافل واملؤمترات العلمية
الدولية.
ونذكر أبناءنا بأن احلصول على الشهادة اجلامعية ليس نهاية
الطريق ،بل هو مرحلة انتقالية من مراحل احلياة ،متهيدًا للدخول يف
مرحلة أخرى من التحدي والعمل بجد واجتهاد خلدمة ديننا ووطننا
ومليكنا.
الشكر والتقدير واالمتنان لصاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد
اهلل بن عبد العزيز ،أمري منطقة مكة املكرمة على رعايته مهرجان التخرج،
ودعمه ألبنائه اخلريجني.
الشكر لكافة اللجان التي سهرت على تنظيم هذا احلفل ،والتهنئة
ألبنائنا اخلريجني وألولياء أمورهم وألعضاء هيئة التدريس ومنسوبي
اجلامعة الذين كان لهم دور فاعل يف وصول أبنائنا اخلريجني لهذه املرتبة
العلمية ،وتأهيلهم وإعدادهم خلوض غمار مرحلة جديدة لإلسهام يف بناء
وازدهار وطننا األبي .متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

عدد الخريجني بلغ  11337يف جميع الربامج والتخصصات
أوضح رئيس اللجنة العليا حلفل اخلريجني سعادة
وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية األستاذ الدكتور عبد
الرحمن بن عبيد اليوبي أن عدد خريجي الدفعة الثالثة
واألربعني يف جميع الربامج والتخصصات وكليات
الفروع بلغ  11337خريجًا ،ميثلون الفصول الدراسية
الصيفي واألول والثاين للعام اجلامعي 1434/1433هـ.
مؤكدًا أن إجمايل خريجي برنامج الدكتوراه بلغ
 23خريجًا ،وبرنامج املاجستري  364خريجًا ،وخريجي
برنامج الدبلوم العايل  316خريجًا ،فيما بلغ عدد خريجي
البكالوريوس االنتظام واالنتساب  10473خريجًا ،
وخريجي الدبلوم  161خريجًا.
وثمن وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية التنظيم
اجليد واحملكم الذي دأبت عليه اجلامعة كل عام احتفا ًء
بخريجيها ،مرحبًا برعاية صاحب السمو امللكي األمري
مشعل بن عبد اهلل بن عبد العزيز أمري منطقة مكة املكرمة،
حفظه اهلل ،الذي يتفضل برعاية مهرجان التخرج ،حيث
سيقوم سموه بتتويج اخلريجني ومشاركتهم فرحة
ص 14
التخرج .التفاصيل

حوار

الجامعة
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اخلريج معاذ سقاف  ...األول على الكليات الصحية

حرصي على خدمة املرضى كان السبب الرئيس وراء تفوقي
قال اخلريج معاذ بن حممد بن
عقيل سقاف واحلاصل على أعلى
معدل بني طالب الكليات الصحية
( 4.94من  )5إن حرصه على خدمة
املرضى جعله يبحث عن كل معلومة
تفيد املرضى مما ساهم يف حتقيقه
للتفوق وحصد اعلى الدرجات.
وقال معاذ الذي يقضي سنة
االمتياز بكندا يف حوار لـ « أخبار
اجلامعة « أنه يشعر بالسعادة
والفرح نظري هذا التميز وحتقيقه
ألعلى معدل وقال أنه تفاجأ بهذا
اخلرب حيث تلقيت نبا تفوقي على
بقية زمالئي من خالل «أخبار
اجلامعة» وتقدم بالشكر للصحيفة
على هذه املفاجأة اجلميلة ،مشريًا
إىل أن الفضل يعود بعد اهلل إىل
والديه اللذان وقفا إىل جانبه يف
كل حياته العلمية والعملية ،وإىل
نص احلوار.
نبارك لك هذا التميز
والتفوق وأسألك عن شعورك
عند معرفتك لمعدلك وأنك
الطالب المتفوق على بقية
زمالئك في الكليات الصحية؟
بداي ًة أشكر لكم دعوتكم
واستضافتكم يل الجراء هذا اللقاء،
كما أشكر لكم تهنئتكم وبارك اهلل
فيكم ،عرفت منكم اخلرب حني طلبتم
اجراء هذا احلوار أثناء تدريبي
بكندا ضمن سنة االمتياز ،وشعرت
علي،
بفضل اهلل عز وجل ومنته ّ
وسألته التوفيق حتى أكون أهلًا
لفضله أولًا ومن ثم لرد اجلميل
لوطني وجامعتي أنا وإخوتي،
وسارعت مبشاركة اخلرب لوالديّ
وأسرتي فأنا أدين لهم  -بعد اهلل
 بالكثري ،كما أحب أن أشري إىلأن جميع زمالئي مبختلف الكليات
الصحية متميزون يف إدائهم
وعملهم ،وسعيد كوين بينهم ويف
نفس جمموعتهم الدراسية أو
دفعتهم.
ماهي مشاعرك التي تعيشها
هذه األيام بعد انهائك
للدراسة بالجامعة بتفوق؟
كوين خريجًا من كلية الطب؛
يجعل تخرجي هو البداية لالنطالق
يف الربامج الدقيقة والتخصصية
والتي تتنوع من حيث طبيعة
التخصصات وكذلك الدول التي
تقدم هذه الربامج ،األمر الذي
يجعلني أنطلق إىل احلياة احلقيقية
وممارسة املهنة ،فال بد أن تختلط
مشاعر السعادة بتوفيق اهلل لنا
وتسخرينا لعالج املرضى مع
مشاعر التحدي  -والقلق أحيانًا -
بتحديد مسار التخصص وفرص
القبول واملنافسة على املقاعد يف
برامج تخصصية عاملية ،فبالرغم
من طول مشوار السبع سنوات
التي قضيتها بالكلية ومشارفتي
على إنهائها؛ إال أنها البداية احلقيقة
للممارسة املهنية ،وحيث أنني

كيف كنت تقضي يومك
الجامعي داخل الجامعة؟

أقضي اآلن  -أنا وإخوتي  -سنة
االمتياز؛ فإننا ال جند حرجًا يف
أن نتوقف عن القلق من املستقبل
وتقدير ما قطعناه بفضل اهلل،
حامدين اهلل عز وجل وسائلني
التوفيق والتسهيل فيما تبقى.

يف السنوات السريرية
كان يومنا اجلامعي يتمحور
حول املشفى ،فمن الصباح نقوم
بتحضري احلاالت السريرية
واإلملام بها ،ومن ثم منر مع الفريق
الطبي عليها مع املناقشة العلمية،
باإلضافة لعدد من الفعاليات التي
نشارك فيها حسب التخصصات من
حضور العيادات أو العمليات إىل
جانب التدريس ومناقشة احلاالت
بشكل مكثف على املرضى ،وحينما
جند أوقاتًا شاغرة؛ فسرعان ما
نستغلها بالقراءة يف مكتبة املشفى
أو برؤية حاالت أكرث ،بعبارة
أخرى؛ اليوم اجلامعي حيوي
ألقصى حد حيث هناك الكثري مما
هو مطلوب والكثري مما نرغب
القيام به.

هل يمكنك تلخيص
مشوارك الدراسي من
المرحلة االبتدائية وحتى
المرحلة الثانوية؟
تخرجت من االبتدائية من
مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن
باز بن مكة ،وأمضيت املتوسطة
مبدرسة أبيزيد األنصاري رضي
اهلل عنه مبكة ،وبعدها أنهيت
املرحلة الثانوية بثانوية الفالح
مبكة وبعدها التحقت بكلية الطب
بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة،
وأقف هنا شاكرًا جميع أساتذتي
علي فضل  -بعد اهلل -
الذين لهم ّ
على ما قدموه يل من خري كثري ،وال
ننساهم من الدعاء بإذن اهلل.
نود منك أن تقول لنا كيف
حققت هذا التميز وتفوقت
على بقية زمالئك وكيف كان
تحضيرك للدراسة بمرحلة
البكالوريوس؟
حقيقة أجد صعوبة يف
اإلجابة على هذا السؤال ،ألنني
أجد جميع أقراين متميزين يف
علمهم وأخالقهم واجتهادهم،
والتخصصات الصحية تتطلب
منا جميع ّا اجلد واالجتهاد ألداء
األفضل ملرضانا ،وجميعنا نسعى
ألن نكون متميزين يف خدمة
املرضى والرقي بطرق العالج ،وأما
ما كان من تفوق دراسي فهو بفضل
اهلل أولًا ومن ثم دعاء الوالدين
وتوجيه أساتذتي والرغبة امللحة
بأداء األفضل ملرضانا.

معاذ سقاف

لمن تهدي هذا التفوق الذي
حققته؟
أهديه لوالديّ العزيزين
وأسرتي الغالية ،كم أكرثت عليهم
طلب الدعوات قبيل االختبارات،
وكم شرحت لهم صعوبة التحدي
وأخذتهم معي يف كل حمك
ووجدتهم معي يف كل عقبة ،ال
تزال والدتي تعيش معي كل
خطواتي وتعرف تفاصيل املواد
واالختبارات حتى إنني أشفق
عليها من عظم احلمل ،أسأل اهلل
أن يعينني على برها وب ّر والدي
وأسرتي وأن يبلغني رضاهم
ويسهل يل رد اجلميل لهم ،كما
أهديه أيضًا ألساتذتي من أوىل
مراحل تعليمي وحتى اللحظة؛
الذين علموين وآمنوا بقدراتي،
وأهديه إلخوتي وزمالئي الذين
يجدون جناحي جناحًا لنا جميعًا
كما أجد يف نفسي لهم.

العقبات
أبرز
ماهي
والصعوبات التي واجهتك
وكيف تمكنت من التغلب
عليها؟
أبرز العقبات كانت تتمثل يف
استيفاء متطلبات خمتلف العلوم
والتخصصات معرفة وإدراكًا
وممارسة مع رعاية املرضى يف
الدور الذي منثله كطالب يف الكلية
خاصة إذا وعينا أننا سنؤمتن يومًا
ما على حياتهم ،كرثة االختبارات
مع طول ساعات التدريب باملشفى
كانت صعوبة أخرى ،وجتديد
وإخالص النية هلل عز وجل كان
مفتاحًا للتيسري والفرج وكذلك دعاء
أسرنا الغالية ،فحاملا نستحضر
األهداف التي جعلتنا نخوض هذا
املضمار حاملا يهون األمر وتتجدد
الهمة.

هل يمكن أن تحدثنا عن
حياتك اليومية مثل لقاءاتك
مع أقاربك وزمالئك وكذلك
طريقة حياتك اليومية وكيف
كنت تقضيها خالل فترات
دراستك الجامعية؟
بالتأكيد ،أيام األسبوع أغلبها
خمصصة ملتطلبات اجلامعة
وتستطيع أن ترى ذلك مما سبق
أن ذكرته ،وأيام نهاية األسبوع
عادة ما أقضيها بجوار أهلي مبكة
املكرمة والواجبات االجتماعية مع
أداء متطلبات اجلامعة ،مل أصل
لالنضباط التام أثناء دراستي
اجلامعية ولكن هكذا كانت تدار
األيام بشكل عام ،وكانت هناك
حماوالت لبعض النشاطات
االجتماعية والصحية والتي ما
زلت أجد صعوبة يف املوازنة بينها
وبني متطلبات الدراسة ،أعتقد
أنه لدي الكثري ألتعلمه يف إدارة
الوقت!

األن بعد إنهائك للدراسة
الجامعية بتفوق ما هو
طموحك بعد هذه الفترة؟
أطمح اآلن لاللتحاق بربامج
التدريب التخصصية املتقدمة يف
املستويات العاملية واحلصول
منها على شهادات البورد والزمالة،
أمتنى كذلك أن أخدم املرضى بشكل
أفضل وأن أدير الوقت بشكل أؤدي
فيه حقوق أسرتي مع واجبات
العمل بكفاءة ،ألصل بعد ذلك إىل
وطني وأهلي سائلًا املوىل سبحانه
للرقي باخلدمات
وتعاىل أن يوفقني ّ
الصحية يف اململكة وأن أساهم يف
التعليم األكادميي وتخريج أطباء
املستقبل.
كلمتك لزمالئك الطالب،
وكذلك ألساتذتك أعضاء
هيئة التدريس بالجامعة؟
إنني أجد نفسي سعيدًا
بتخرجي بني إخوتي الذين قضيت
معهم حوايل سبع سنوات وتعلمت
منهم ومعهم الكثري ،أعلم يف نفسي
أن جناحي هو جناح لهم جميعًا كما
أحمل يف نفسي لهم الشيء نفسه،
جمعنا هدف نبيل قاربنا الوصول
إليه ،ومهما طاف بنا الزمان؛ فإننا
نظل نكن كل خري ،أسأل اهلل يل
ولكم انطالقة موفقة وعونًا من اهلل
على حمل األمانة ،أنا فخور بكم
جميعًا يا أطباء املستقبل وفخور
بكوين بينكم.
وال أنسى أن أشكر جميع
أساتذتي الذين أسهبوا لنا العلوم
وذكرونا بأهدافنا وآمنوا بنا حني
رأينا صعوبة الطريق ،مامن شيء
يويف فضلهم سوى الدعاء الذي
نتذكرهم دومًا به ،وأسأل اهلل أن
يكتب لهم أجرنا وأجر املرضى
الذين نعاجلهم يف املستقبل.
كلمة اخيرة ؟
أرسل من هنا عبارة إلخوتي
حديثي االلتحاق بكلية الطب أو
الراغبني بذلك ،كل سنة ستجدون
من مضى إىل نهاية الطريق فال
تفقدوا األمل ،ويف زخم االختبارات
واملتطلبات؛ ال تنسوا إخالص
النية هلل سبحانه وتعاىل ،وأن ما
ما تطلبونه هو عند اهلل ،ولذلك؛
ال بد من اجلد واالجتهاد ،فيوما
ما سنؤمتن على حياة املرضى،
وعلينا من أول يوم أن نعد أنفسنا
لهذا اليوم .وأختم حديثي بشكري
جلامعتي جامعة امللك عبدالعزيز
على ما منحتني إياه من فرصة
تعليمية ثمينة ،وأشكركم على
استضافتكم ،وأشكر والديّ
العزيزين وأسرتي الغالية على
دعمهم املتواصل واإلميان الدائم مبا
أحمله من تطلعات وأمل ،واحلمد
هلل أولًا وآخرًا ،والصالة والسالم
على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه
والتابعني.

لقاءات

الجامعة
أخبار
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احلاصل على املركز األول يف الكليات العلمية

العبدلي :ردة فعل والدي يف املرحلة االبتدائية قادتني للتفوق يف الجامعة
عرب اخلريج أحمد بن عبد الهادي بن علي
العبديل خريج كلية احلاسبات وتقنية املعلومات
واحلاصل على أعلى معدل باجلامعة 5من 5عن
بالغ سعادته وفرحة بهذا التفوق الفتا إىل أن
ردة فعل والده التي شاهدها عليه عندما كان
ترتيبه السابع بني زمالئه يف املرحلة االبتدائية
غريت من حياته وأنه جد واجتهد حتى حقق
رغبة والديه .وقال العبديل يف حوار لـ»
أخبار اجلامعة» أن الصحبة والرفقة الصاحلة
واملذاكرة أول بأول كانت أهم وأبرز العوامل
التي ساعدته يف تفوقه وأنه كان يقضي وقته
بشكل طبيعي بني لقاء زمالئه وأقاربه يف إجازة
نهاية األسبوع ,وأعرب العبديل عن بالغ شكره
وتقديره إلدارة اجلامعة وعلى رأسهم معايل
مديرها على ما لقيه هو وكافة طالب اجلامعة
من رعاية وجهود خلدمتهم وتعليمهم كما أعرب
عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس وأساتذته
الذين نهل منهم العلم واملعرفة ،وقد جرى احلوار
مع الطالب العبديل على النحو التايل:
** نبارك لك هذا التميز والتفوق ،ما
شعورك وأنت تتلقى هذا الخبر؟
احلمدهلل أوال و آخرا ،فتوفيق اهلل فوق
وقبل كل شيء أما عن شعوري حني علمي
معرفتي بأين تفوقت على بقية زمالئي فأشعر
باالمتنان لتوفيق اهلل واسأل اهلل ان يجعلني
فخرا لوالدي واهلي .كل ما وفقني اهلل لعمله
كان بادئ أمره أن اكون فخرا ألهلي فاسال اهلل
ان يوفقني لذلك.
** ماهي مشاعرك التي تعيشها هذه
األيام بعد انهائك للدراسة الجامعة

بتفوق؟
أشعر بالفخر والسعادة واالمتنان .ما أجده
واشعر به يف هذه األيام هو حصيلة العمل يف
االيام اجلامعية ،فقد بدأت مؤخرا حياتي املهنية
واالن ميكنني تطبيق ما تعلمته خالل دراستي
اجلامعية وهذا يشعرين بالفرحة والسرور.
** هل لنا ان نلخص مشوارك الدراسي
من المرحلة االبتدائي وحتى التحاقك
بالجامعة ؟
نعم ميكنني ذلك ،للعلم مل أكن متفوقا
يف الصف األول االبتدائي حيث كان ترتيبي
الدراسي السابع .أذكر حينها بأن والدي رحمة
اهلل عليه قد أحضر الشهادة وعلى وجهه نظرة
احلزن خصوصا أن إخوتي متفوقون دراسيا
وذلك دفعني ألجتهد أكرث وأحقق لوالدي ما
أراده.
املرحلة املتوسطة كانت من افضل املراحل
الدراسية التي قضيتها حيث كانت مليئة
باألنشطة الالصفية التي ساعدتني كثريا يف
تكوين شخصيتي اليوم.
التحقت يف املرحلة الثانوية مبدرسة حطني
وقد كانت تلك السنة هي السنة األوىل التي يطبق
فيها نظام التعليم املطور .كانت جتربة جميلة
وجديدة ،يف بادئ األمر كنت متخوفا قليال وكان
سبب ذلك التخوف هو جتربة شيء جديد .وعند
جتربة شيء جديد جتد هناك دائما الشعور
باخلوف والقلق من اجملهول أو من املستقبل
ولكن فضل اهلل ورحمته أوسع من كل شي حيث
قرار الدراسة يف النظام املطور كان من أفضل
القرارات التي اتخذتها طيلة حياتي.

أحمد العبدلي
** نود منك أن تذكر لنا كيف تفوقت
وحققت هذا التميز وتفوقت على بقية
زمالئك وكيف كان تحضيرك للدراسة
بمرحلة البكالوريوس؟
ليست هناك وصفة معينة إمنا هو توفيق
اهلل أولًا وآخرا .ثم يأتي بعد ذلك الصحبة
الصاحلة التي تعني على اخلري .ما كنت افعله
ايام الدراسة اجلامعية هو املذاكرة أول بأول
وحضور احملاضرات وتسجيل مالحظات الشرح
و البحث والسؤال.

** لمن تهدي هذا التفوق الذي
حققته؟
ألهلي أوال ثم الساتذتي وزمالئي.
** ماهي أبرز العقبات والصعوبات
التي واجهتك وكيف تمكنت من التغلب
عليها؟
مل تكن عقبات مبعنى الكلمة إمنا هي جمرد
كبوات بسيطة على طول الطريق فاحلياة ال تخلو
من حتديات فهي تشكل لنا قصصا نرويها من بعد
وخربة نكتسبها بالتعامل معها .وما نراه عقبة قد
يكون منفعة لنا فيما بعد.
من هذه «الكبوات» اذكر يف املرحلة الثانوية
أنني كنت ال استطيع فهم مادة الفيزياء وكانت
بالنسبة يل تشرح بطالسم ال أفقه فيها شيئا .ما
فعلته وقتها هو االستعانة بدفرت الفيزياء ألخي
األكرب فقد كان مليئا باألمثلة املشروحة وقد
ساعدين ذلك كثريا وهلل احلمد.
** كيف كنت تقضي يومك الجامعي
داخل الجامعة؟
أقضيه برفقة خري االصدقاء (يعقوب،
اسحاق ،النمر) فقد كان الوقت ميضي بني فائدة
ومتعة .الفائدة تكمن مبناقشة املوضوعات
املتعلقة بالدراسة .أما عن املتعة فكانت تكمن يف
طريقتنا حلل املشكالت التي تواجهنا واعانتنا
لبعضنا البعض على حلها.
** هل يمكن أن تحدثنا عن حياتك
اليومية مثل لقاءاتك مع أقاربك وزمالئك
وكذلك طريقة حياتك اليومية وكيف
كنت تقضيها خالل فترات دراستك

الجامعية؟
لقاءاتي مع الزمالء واألقارب كانت حتدث
فلكل حقه.
بشكل أسبوعي يف إجازة األسبوع ٍ
حيث أن أيام األسبوع كنت أقضيها يف حل ما
يستلزم حله من مشاريع دراسية او واجبات
منزلية.
كان متنفسي اليومي يحدث يف النادي
الرياضي حيث كنت أقضي فيه ساعتني من وقتي
بعد العشاء.
** ماذا عن طموحك في المرحلة
المقبلة؟
طموحي حاليا هو التقدم يف احلياة
املهنية واكتساب اخلربة الكافية لدعمها مستقبال
بالدراسة االكادميية يف مرحلة املاجستري ومن
ثم الدكتوراه.
** كلمة أخيرة- .
الشكر اجلزيل لهم على كل حلظة عشناها
سوية فهم لهم الفضل الكبري بعد اهلل سبحانه
وتعاىل فيما أنا عليه اليوم.
كل من علمني وافادين واستقيت من منبع
علمه فله من دعواتي نصيب وأسأل اهلل أن يكتب
له من األجر أضعافا .ولوال خشيتي لطول االجابة
لسردت اسماءهم فردًا فردًا وهذا ال يفيهم حقهم.
وشكرا للفرصة املتاحة يل يف هذا اللقاء وشكرا
للتواصل .ورسالتي لزمالئي الطالب هي التوكل
على اهلل الذي هو مفتاح لكل االبواب املوصدة.
وثانيها رضا الوالدين وطاعتهم من أسباب
التوفيق فال أفضل من دعوة والد مستجابة يف
سجدة صالة.

األول على الكليات النظرية

اإلخالص ورضا الوالدين واالجتهاد واالنضباط أسباب تفوقي
عرب اخلريج حممد بن عبد العزيز املطريي
خريج كلية الرتبية واحلاصل على معدل
 4.90من  5واألول مكرر على طالب الكليات
النظرية عن بالغ سعادته بهذا التميز والتفوق
مشريا اىل أن حرصه على الرب بوالديه واجلد
واالجتهاد واالنتظام يف حضور احملاضرات
وعدم الغياب كانت األسباب الرئيسية يف
حصوله على التميز وتفوقه يف دراسته
اجلامعية وتخرجه بامتياز .وقال املطريي
يف حوار أجرته معه « أخبار اجلامعة» أنه كان
يحرص على املشاركة يف األنشطة الطالبية
اخملتلفة والتي صقلت مواهبه كما كان يحرص
على التواجد يف املكتبة اخلاصة بالكلية
والبحث فيها والتزود بالعلم وكذلك استغالله
ألوقات الساعات املكتبية ألعضاء هيئة
التدريس وسؤالهم عن كل ما يصعب فهمه
ومناقشتهم واالستماع لهم وذلك حرصا منه
على االستزادة من العلم واملعرفة .وأضاف أن
يحمد اهلل على حتقيق للمركز األول يف املرحلة
الثانوية الذي كان حافزًا له ليحقق املركز األول
يف املرحلة اجلامعية ،وقال « :يف احلقيقة
تعجز الكلمات عن التعبري فأنا جزء من عائلتي
التي تلقت اخلرب بالفرح والسرور بعد أن
وفقني اهلل سبحانه وتعاىل وحصلت على

املركز األول على الكليات النظرية بجامعة امللك
عبد العزيز وحققت ماكنت احلم به من تفوق
وجناح .وأضاف  « :احلمد هلل ما زلت أعيش
فرحة التخرج وأسأل اهلل ان يوفقني فيما تبقى
من مشواري يف طلب العلم ،وحول مشواره
الدراسي قال  :بدأت مشواري الدراسي يف
منطقة مكة املكرمة حيث التحقت مبدرسة
عاصم بن ثابت االبتدائية ببحرة وتدرجت يف
املراحل التعليمية بتفوق وحصلت على العديد
من اجلوائز وشهادات التفوق حتى تخرجت
من الصف الثالث ثانوي من مدرسة ابن حزم
الثانوية ببحرة ومت تكرميي يف ذلك الوقت من
صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن ماجد
بن عبد العزيز آل سعود حمافظ جدة ضمن
أوائل الثانوية العامة مبنطقة مكة املكرمة
وكذلك حصلت على درع التفوق الدراسي من
املدير العام للرتبية والتعليم بجدة عبد اهلل بن
أحمد الثقفي ،وأكد الطالب حممد املطريي أن
اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل يف طلب العلم
وبر الوالدين كانا سبب توفيقي يف دراستي
مع اجلد واالجتهاد يف طلب العلم واحلرص
على عدم الغياب عن احملاضرات ألن العلم
يحتاج إىل كتابة وتوثيق وغياب الطالب يؤثر
سلبًا على ذلك كما أن ُه سوف يؤثر يف التحصيل

محمد المطيري
الدراسي للطالب ،أما بالنسبة للتحضري فقد
كنت حريصًا على مراجعة الدروس بشكل
مستمر وعدم التأخر والتسويف يف ذلك».
وأضاف« :أهدي هذا التفوق إىل أبي الذي
مل يبخل علي يومًا بشيء وإىل أمي التي مل
تأل جهدًا فـي تربيتي وتوجيهي وأقول لهم:

أنتم وهبتموين احلياة واألمل والنشأة على
شغف االطالع واملعرفة وإىل إخوتي وأسرتي
جميعًا ثم إىل كل من علمني حرفًا أصبح سنا
برقه يضيء الطريق أمامي»  ،وقال « :رمبا
أبرز الصعوبات كانت يف تنسيق الوقت بني
الدراسة اجلامعية واملشاركة يف املؤمترات
واألنشطة االجتماعية داخل اجلامعة أو
خارجها ولكن بتوفيق اهلل استطعت ان
أتغلب على هذه الصعوبات وان أحافظ على
مستوى حتصيلي العلمي بجانب األمور
احلياتية األخرى» ،وحول كيف كان يقضي
يومه اجلامعي قال  « :االستفادة من مصادر
التعلم اخملتلفة يف اجلامعة كان هذا األمر
مهم بالنسبة يل ومثل ذلك زيارة املكتبة
وزيارة أعضاء هيئة التدريس يف ساعاتهم
املكتبية الستيضاح ما يصعب علي فهمه اثناء
احملاضرات وكذلك استخدام قواعد املعلومات
التي توفرها اجلامعة من اجل االطالع على
احدث ما توصل إليه العلم وكذلك قضاء بعض
األوقات مع زمالء الدراسة الذين تشرفت
مبعرفتهم»  ،وأضاف « :زيارة األقارب وصحبة
أهل العلم من أهم األمور املشجعة يل يف
مسريتي العلمية مع الرتكيز على جانب تنظيم
الوقت حتى ال ينشغل طالب العلم عن حتصيله

العلمي ،فأنا وهلل احلمد التحقت بالعديد من
الدورات التي ساعدتني على معرفة كيفية
إدارة الوقت بحيث يصبح لدي الوقت الكايف
للنشاطات اليومية وهي مثل وقت للعائلة
واألصدقاء ووقت لنفسك ً
أيضا ووقت للعمل
ووقت للتفكري ووقت لتقرأ ووقت لتلعب
وبالتايل سوف متارس حياتك اليومية بشكل
مناسب وسوف تشعر بالراحة ألنك وجهت
وقتك التوجيه الصحيح.
وحول طموحه يف املرحلة املقبلة قال :
«أطمح حاليًا ملواصلة مرحلة الدراسات العليا
يف جمال تخصصي وهو الرتبية اخلاصة»،
وحول النصيحة التي يقدمها لزمالئه الطالب
قال « :أحب أن اذكر زمالئي الطالب بشرف
طلب العلم وفضله فقد قال النبي صلى اهلل
عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما ،
سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة)  ,كما أشكر
أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا لنا الكثري
من الناحية التعليمية والرتبوية فجزاهم اهلل
خريًا» وأضاف « :أحب أبلغ رسالة شكر جلميع
العاملني يف هيئة حترير أخبار اجلامعة على
هذا اللقاء ومشاركتي يف فرحة التخرج كما
أن الشكر موصول إىل جميع منسوبي جامعة
امللك عبد العزيز .

حوار

الجامعة
أخبار
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يعقوب :حققت التفوق باختيار الصحبة الصالحة وبالجد واالجتهاد
قال اخلريج يعقوب سيد إكرام سيد عبد اهلل والذي تخرج من كلية احلاسبات
وتقنية املعلومات مبعدل  5من  5أن أهم العوامل التي ساعدته يف حتقيق التفوق
هو اختيار الصحبة الصاحلة والذين كانوا فيما بعد عونا ألنفسهم يف جتاوز
العقبات مشريا إىل أن تنافسا شريفا كان بينه وبني رفقته الصاحلة ساعدته ورفاقه
على حتقيق التفوق،
وقال يعقوب يف حوار أجرته «اخبار اجلامعة» إنه كان يقضي جل وقته خاصة
يف أوقات الفراغ بني احملاضرات داخل مكتبة الكلية للمذاكرة واملراجعة  ,وحث
يعقوب اخوانه الطالب على ضرورة اجلد واالجتهاد واملثابرة وأن التفوق والتميز
يحتاج اىل التضحية بكثري من رغبات الهوى ورغبات النفس والتي ميكن ألي
شخص حتقيقها الحقا غري ان فوات حتصيل العلم واملعرفة ال ميكن حتقيقه بعد
فوات األوان.وكان احلوار مع الطالب يعقوب على النحو التايل:

دروسي ،أو مكتب املساعدة بكلية احلاسبات وتقنية املعلومات حيث كنا نخدم
طالب الكلية بأشكال خمتلفة لعل أهمها دروس املساعدة التي كنا نقدمها للطالب
يف املواد التي درسناها سابقًا .حيث يجد بعض الطالب صعوبة يف فهم الدرس
من قبل دكتور املادة أو احملاضر ويحبذ أن يتلقن املعلومة من شخص قريب منه يف
املستوى العمري والفكري .فكانت تلك الدروس مفيدة لنا نحن قبل أن تكون للطالب
حيث كانت تساعدنا يف مراجعة ما درسناه ،ولعل دعوات صادقة من أولئك الطالب
يف ظهر الغيب كانت سببًا يف تفوقنا وهلل احلمد.
** هل يمكن أن تحدثنا عن حياتك اليومية مثل لقاءاتك مع أقاربك
وزمالئك وكذلك طريقة حياتك اليومية وكيف كنت تقضيها خالل
فترات دراستك الجامعية؟
لقاءاتي مع زمالئي الطالب يف اجلامعة شبه يومية وكلها تخص الدراسة من
مذاكرة للدروس وحل للواجبات وتقدمي دروس مساعدة للطالب ...وعندما أعود
من اجلامعة إىل السكن اجلامعي كان لدي برنامج رياضي بسيط مل أكن متقيدًا به
كثريًا وهو ممارسة كرة القدم مع زمالئي .أيضًا عندما أجد يف نفسي احلاجة إىل
ترويحها كنت ألعب ألعاب الفيديو مع أخي إسحاق .كما كنت أتابع آخر مستجدات
التقنية وكذلك أخبار كليتي من خالل صفحتهم على الفيس بوك .وبعد االنتهاء من
الرتويح كنت أبدأ مبراجعة دروسي والتحضري لليوم التايل وهكذا كانت حياتي
اليومية.

** نبارك لك هذا التميز والتفوق وأسألك عن شعورك عند معرفتك
لمعدلك وأنك الطالب المتفوق على بقية زمالئك في الكليات
العلمية؟
حقيقة يعجز اللسان عن وصف الشعور بهذه اإلجناز وعندما حتصد ما
زرعته خالل السنني التي مضت ،وجتد أنك من أفضل من عملوا يف تلك السنني.
أمر بالنسبة يل يستحق التأمل ،أن أكون أحد األوائل من بني آالف الطالب الذين
كانوا معي .البد إلجناز كهذا أن يكون دافعًا يل ألن أستمر يف العطاء وأن أزيد ثقتي
بقدراتي ونفسي ،وأن ال أيأس مهما بلغت صعوبة العقبات التي أجدها يف حياتي.
علي من نعم.
واألهم من ذلك كله ،أن يزداد شكري هلل على ما تفضل به ّ
** ماهي مشاعرك التي تعيشها هذه األيام بعد انهائك للدراسة
الجامعة بتفوق؟
سعيد جدًا مبا حققت هفي مرحلة البكالوريوس .وما يزيد سعادتي هو أين
أصبحت أمتلك مهارات عديدة مما تعلمته يف جمايل وبت أستخدم تلك املهارات
يوميًا ألخدم عائلتي وجمتمعي .مل يكن هديف من الدراسة هو التفوق فحسب،
بل أردت إتقان وتطبيق ما تعلمته يف جمايل ألكون خمتلفًا متامًا عن أي شخص
آخر يهدف إىل التخرج وحسب .وفعلًا أصبحت أطبق ما تعلمته داخل اجلامعة يف
جمتمعي ،وهذا كان له األثر الكبري يف سعادتي بعد تخرجي.
** هل يمكنك تلخيص مشوارك الدراسي من المرحلة االبتدائية
وحتى المرحلة الثانوية؟
الدراسة بحاجة إىل جد واجتهاد وعدم تهاون أو كسل .هذه املفاهيم قد غرست
ّ
يف منذ املرحلة االبتدائية من قبل عائلتي الكرمية .فقد كانوا يعطون الدراسة أعلى
اهتماماتهم وأولوياتهم ومل يكن حتفيزهم وتذكرييهم يل جمرد قول ،بل كنت أرى
أفعالًا وتصرفات طوال مشواري .األمر الذي جعلني أعي متامًا أهمية الدراسة.
وقد بدأ مشوار النجاح منذ أول سنة يل يف املدرسة حيث تفوقت فيها وحصلت
على املركز األول ،ومل أخرج عن دائرة االمتياز أبدًا طوال مشواري الدراسي وكنت
من الثالث األوائل دائمًا وهلل احلمد ومل أخرج عن ذلك إىل أن انتهيت من املرحلة
الثانوية .مع وجود الكثري من املتاعب التي واجهتها يف مشواري ،إال أن ثمرة
النجاح كانت كافية ألنساها متاما.
** نود منك ان تقول لنا كيف تفوقت وحققت هذا التميز
وتفوقت على بقية زمالئك وكيف كان تحضيرك للدراسة بمرحلة
البكالوريوس؟
باإلضافة إىل األسباب الرئيسية التي ذكرتها يف إجابتي السابقة من جد
واجتهاد واهتمام مستمر من العائلة الكرمية ،فإن هناك سببًا قويًا ساعدين كثريًا
يف كوين لست متفوقًا فحسب ،بل متميزًا ومن األوائل .ما سأذكره لكم اآلن أستطيع
أن أسميه لكم مفتاح جناحي وسالحي الذي استخدمته كي أصل إىل ما وصلت هذا
املفتاح هو :اختيار الصحبة الصاحلة .نعم ذلك هو سالحي وبدون أي مبالغة .ففي
أول سنة يف اجلامعة ،وقبل أن أتعرف على أولئك الصحبة ،قررت يف داخلي أال
أعطي اهتمامًا كبريًا يف هذه املرحلة فكون املشوار طويلًا جدًا أفقدين احلماس
فوضعت حدًا يل ال يجب أن أجتاوزه وهو أن أتفوق على من هم يف شعبتي فقط.
إىل أن رحم اهلل حايل وتعرفت على أولئك الصحبة وكانوا خري عون يل بعد اهلل.
فقد كانت هممهم عالية ،وكانت كلماتهم مشجعة وغري حمبطة .واجتهادهم لفت
انتباهي كثريًا ،وهذا حرك روح التنافس الشريف يف داخلي فقررت أن أتعرف
عليهم وحصل ذلك .فمنذ تلك اللحظة ،وحتى آخر سنة يل يف اجلامعة ،كنًا معًا وهلل
احلمد ،وكان التعاون الذي بيننا سببًا رئيسيًا يف جتاوز العديد من املصاعب التي
واجهناها .اجلدير بالذكر أن هذا التعاون مل تكن ثماره وفوائده خاصة بأحدنا ،بل
عمت علينًا جميعًا وهلل احلمد ،حيث كنا أربعة طالب :أنا وأخي إسحاق ،وأحمد
والنمر .جميعنا من األوائل وهلل احلمد واالختالف يف املعدل الدراسي بيننا هو
أجزاء بسيطة من املئة ،نعم أجزاء من املئة وليست العشرة! لذلك أحبذ أن يقال أين
تفوقت بفضل اهلل ثم بقية زمالئي ،وليس األمر أين توفقت عليهم.

يعقوب سيد إكرام
** لمن تهدي هذا التفوق الذي حققته؟
أهديه لوالدي رحمه اهلل ،ولوالدتي حفظها اهلل من كل سوء ،وجلميع أفراد
عائلتي إبراهيم وإسماعيل وداود وحممد وإسحاق ويوسف وجلميع أصدقائي
وأساتذتي.
** ماهي أبرز العقبات والصعوبات التي واجهتك وكيف تمكنت من
التغلب عليها؟
أبرز تلك العقبات هي أين درست بعيدًا عن أهلي يف السكن اجلامعي وكنت مع
أخي إسحاق يف غرفة تسع لطالبني .كانت هذه جتربة جديدة يف حياتي مل أخضها
من قبل حيث اعتدت أن تكون مذاكرتي دائمًا بني أفراد عائلتي يف منزيل .ولكن
سرعان ما تخطيت تلك العقبة مع الزمن حيث تكيفت مع البيئة وهلل احلمد .والعقبة
األخرى كانت يف نهاية املطاف حيث املصاعب التي واجهناها يف تنفيذ مشروع
التخرج .ولكي نخرج بأفضل منتج تطلب منا األمر أن نتقن الكثري من املهارات
يف جمالنا وهذا ما حققته وهلل احلمد مع أفراد فريقي (إسحاق ،النمر ،أحمد)
حيث اجتمعنا يوميًا معًا يف العطلة الصيفية التي سبقت سنة التخرج وكانت تلك
االجتماعات مثمرة وهلل احلمد فقد أكسبتنا مهارات كافية لتجاوز مصاعب مشروع
التخرج.
** كيف كنت تقضي يومك الجامعي داخل الجامعة؟
كنت أقضي أوقات الفراغ بني احملاضرات إما يف املكتبة املركزية ملذاكرة

** األن بعد إنهائك للدراسة الجامعية بتفوق ما هو طموحك بعد
هذه الفترة؟
إكمال مشوار التعلم وذلك بااللتحاق بربنامج املاجستري.
**رسالة لزمالئك وأساتذتك ؟
أساتذتي الفضالء؛ كنتم خري عون يل بعد اهلل يف مشواري الدراسي ،فأسأل
اهلل أن يعينكم جميعًا يف أموركم كلها ،وأن يبني على أيديكم جيلًا يعتمد عليه
ويفتخر به .زمالئي الطالب؛ استمروا يف اجلد واالجتهاد وال تنشغلوا بغريه
عن أهدافكم وطموحاتكم ،اخدموا جمتمعكم ووطنكم مبا تعلمتموه ،فخري الناس
أنفعهم للناس.
** كلمة اخيرة ؟
أحب أن أشكر كل من وقف معي وساندين يف حياتي .أشكر األخوة يف
املركز اإلعالمي بجامعة املؤسس على اهتمامهم بتوصيل كل ما من شأنه أن يشجع
الطالب ويحفزهم يف مشوارهم الدراسي.
رسالة بسيطة أود أن أختم بها هذا اللقاء وأوجهها لزمالئي الطالب وهي :من
جد وجد ،ومن زرع حصد ،واهلل ال يضيع أجر من أحسن عملًا .أخي الطالب :اعمل
باألسباب وتوكل على اهلل وصدقني أنك ستجد ما طلبت وأكرث .إياك والتواكل
وعدم اجلدية! صحيح أن التفوق الدراسي يقابله الكثري من التضحيات ،إال أن كل
ما تضحي به ميكنك تعويضه بسهولة الحقًا .والعكس غري صحيح! من الصعب
جدًا أن تعوض تلك السنني التي مضت ومل جتتهد فيها .أخي الطالب :ال حتقرن
نفسك ،فمن حولك بحاجة إليك ،كن قدر املسؤولية وكن موضع الثقة .أخريًا ،أخلص
النية هلل عز وجل دائمًا فمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اهلل له طريقًا إىل
اجلنة.

الجامعة
أخبار

حوار
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احلاصل على املركز األول مكرر اخلريج نبيل سليمان

التخطيط والتنظيم وتحديد األهداف أهم عوامل التفوق
قال الخريج نبيل بن محمد يحيى سليمان خريج كلية الحقوق والحاصل على أعلى معدل في الكليات النظرية  4.9ان التخطيط
والتنظيم والترتيب في حياة الطالب وفي المرحلة الدراسية في الجامعة كانت أهم عوامل تفوقه الدراسي وان اختياره للتخصص
المتوافق مع رغباته وقدراته أحد عوامل التفوق وان على الطالب أن يحرص على اختيار التخصص المناسب ويكون هذا االختيار وفق
قدراته وإمكانياته ورغباته مجتمعة.
وقال الخريج نبيل سليمان في حوار مع «أخبار الجامعة «انه منذ التحاقه بالجامعة قام برسم خطته وتحديد أهدافه وكان اول
هدف هو تحقيقه للتفوق وأن يتخرج بامتياز .مقدما تفوقه هدية لوالديه مشيرا الى أن لهم الفضل األكبر بعد اهلل في تحقيقه هذا
التميز .وإلى نص الحوار
شعورك وأن تتوج األول
**
على الجامعة في التخصصات
النظرية؟
الشك أنه شعور ال ميكنني
وصفه ولكن لعلي اعرب عن جزء من
هذا الشعور بأنه شعور تغمره الفرحة
واألنس والسرور  ,حلظات تلتمس فيها
نتيجة وثمرة  4سنوات من اجلد واجلهد
واملثابرة والبحث وطلب العلم ..
يف هذه اللحظة أتذكر بداية
مشواري يف احلياة اجلامعية حينما
رسمت خطتي وحددت أهدايف التي
أرغب بتحقيقها يف نهاية هذا املشوار
العلمي ,حينها كان من أول وأبرز هذه
األهداف هو أن أكون متميزًا ومتفوقًا
جميع موادي الدراسية .
واآلن وهلل احلمد أرى نفسي وها
أنا قد حققت هذا الهدف بنجاح  ,وأسال
اهلل أن يعينني على أن أستمر يف إمتام
وحتقيق كامل أهدايف بنجاح وتفوق .
** مشاعرك بالتفوق
الشك أن مشاعري التي أشعر بها
اآلن بعد أن إنهائي لدراستي اجلامعية
بتفوق هي مشاعر كل متخرج من
اجلامعة وقد كان التفوق واالمتياز
حليفة  ,مشاعر متألها الفرح والسرور
مشاعر متألها نشوة إجناز عمل عظيم
.أيضا تشاطرها مشاعر احلماس
والتحفيز لإلقبال على التخطيط
واالجتهاد ملواصلة هذا اإلجناز يف كل
أموري وأهدايف املستقبلية .
** ملخص مسيرتك الدراسية ؟
أتذكر اليوم األول الذي وضعت فيه
خطوتي األوىل نحو احلياة الدراسية
 ,أول يوم دراسي يف الصف األول
االبتدائي  ,كنت حينها أشعر بشعورين
متضادين  ,شعور مليء بالفرح ,
وشعور ينتابه اخلوف  .شعور الفرح
وذلك ببدء بيئة جديدة أختلط فيها مع
أقراين  ,وشعور اخلوف مما سوف
أواجهة يف هذه البيئة اجلديدة  ,ولكن
وهلل احلمد سرعان ما طفا وغلب شعور
الفرح على شعور اخلوف وبدأ احلماس
واجلد نحو هذه البيئة الدراسية
بالتعلم والصرب على الصعوبات وال
شك أن ذلك مت بفضل والدي ثم أساتذة
أفاضل اهتموا بي وبجميع زمالئي .
وبعد عدة سنوات باملرحلة االبتدائية
وحتديدًا بالصف الرابع ابتدائي بدأت
باالنخراط يف األنشطة الطالبية داخل
املدرسة .وحينما انتقلت من املرحلة

االبتدائية إىل املرحلة املتوسطة كان
حري عليا أن ازيد جمهودي العملي وأن
أبدأ باملشاركة يف األنشطة الطالبية
املدرسية بشكل أكرب حيث التحقت
بنادي اإلذاعة الطالبي وأيضا النادي
العلمي طيلة مرحلتي املتوسطة وقد
حتصلت على عدد من شهادات الشكر
والتقدير إضافة إىل شهادات التفوق
الدراسي  .ويف املرحلة الثانوية بدأت
أجتهد أكرث  ,جهد يوازي العلوم التي
أدرسها  ,ومع تفوقي الدارسي ايضا
واصلت مشاركتي باألنشطة الطالبية
املدرسية -خاصة بالنادي العلمي  -بل
زادت مشاركتي فيها حيث شاركت يف
املسابقة الوطنية للكيمياء والتي كانت
املنافسة فيها على مستوى اململكة  ,وقد
أقيمت هذه املسابقة يف مدينة جنران .
ولقد أنهيت دراستي يف املرحلة الثانوية
بتفوق وهلل احلمد ،وكلي تطلع أن أبدأ
حياة جامعية ال تقل جهد وحماس عما
كنت عليه.
** سر تفوقك ؟
ما حصلت عليه من تفوق هو
من توفيق اهلل أولًا ثم بدعاء والدي
وحرصهما ومتابعتهما يل  ,أسال اهلل
أن يطيل عمريهما وأن يرزقهما الصحة
والعافية  ,وأن يرزقني برهما ورد
جميلهما .
ثم أن الطالب متى ما أراد أن يعلي
طموحه ويقوي عزميته بأن يكون ناجح
ومتفوق دراسيًا عليه التوكل على اهلل
أولًا ثم الدعاء ودعاء الوالدين له ،ثم
يقرن ذلك بإعالء طموحه وتقوية عزميته
 ,والبدء بالتخطيط والتنظيم والرتتيب
حلياته الدراسية يف اجلامعة وعليه
أوال أن يحرص على اختيار التخصص
املناسب ويكون هذا االختيار وفق
قدراته وإمكانياته ورغباته جمتمعة
 ,ألنه متى ما أحسن الطالب اختيار
التخصص املناسب سيجد املتعة
والتميز أثناء دراسته .
وهلل الفضل واملنة قد حققت هذا
التفوق باختياري أولًا التخصص
املناسب ثم من بعدها البدء باجلد
واالجتهاد واملذاكرة واملتابعة أولًا بأول.
** لمن تهدي هذا التفوق ؟
أهدي هذا التفوق وهذا اإلجناز
الذي حققته ألغلى شخصني يف حياتي
أال وهما والدي العزيزين اللذين هما
كان سبب يف وجودي يف هذه احلياة
وهما اللذين ربوين صغريًا وعلموين

طفلًا ووجهوين وأرشدوين وساعدوين
شابًا  .هما اللذين سعيا أمامي وخلفي
ألن أكون يف هذا املركز وأن أحقق هذا
اإلجناز .فهذا اإلهداء أقل شيء أقدمه
لهما برًا بهما وشكرًا وعرفانًا بحقهما .
** أبرز العقبات التي واجهتها ؟
كل الطرق وكل السبل وكل املسالك
التي يتخذها أو يسلكها اإلنسان يف
هذه احلياة سواء كانت يف دراسته أو
عملة ليست معبدة وممهده كما يريدها
اإلنسان  ,أكيد ستواجهه يف الكثري من
الصعوبات والعقبات التي جتعلنا نفكر
أحيانا بأن نتخلى على ما نسري عليه
 .لكن ويف ظل ذلك أن ال نستسلم لهذه
العقبات والصعوبات بل علينا أن نتعامل
مع هذه املعوقات التعامل اجليد واألمثل
الذي يجعلنا نتجاوز هذه الصعوبات
ونتخطاها بيسر وسالم  .ولعل من
أبرز ما وجهتني من صعوبات كانت يف
بداية املرحلة اجلامعة وهي حني أردت
أن أحدد مساري وتخصصي املناسب .
وقد تعاملت مع هذه العقبة وهلل احلمد
بأن استخرت اهلل عز وجل واستشرت
من هم خمتصني يف هذا الشأن وقمت
مبراجعة واختبار قدراتي وإمكاناتي
ورغباتي  ,ثم بعد ذلك وجدت أن أختار
تخصص القانون ملناسبته وقربه من
رغبتي و قدرتي وإمكانيتي لدراسته .
** كيف كنت تقضي يومك
الجامعي داخل الجامعة؟
كنت أمضي يومي اجلامعي داخل
اجلامعة كأي طالب جامعي حريص
على مصلحته الشخصية  ,حيث كنت
أحضر كامل حماضراتي ودروسي
مبكرًا  .وعندما كنت أنتهي من دروسي
وحماضراتي أحرص أن أستغل أوقات
فراغي التي تكون بني احملاضرات
بزيارة بعض مرافق اجلامعة وأكرث
ما كنت أتردد عليه هي املكتبة املركزية
حيث يتوفر فيها بيئة مناسبة للطالب
اجلامعي  .باإلضافة إىل حضور
الندوات والدورات التي تقيمها اجلامعة
.وأيضا كنت قد اشرتكت ببعض األندية
الطالبية باجلامعة كالنادي الطالبي
اخلاص بكلية احلقوق ( نادي القانون
) حيث كنت أمارس الكثري مما أتعلمه
يف تخصصي  ,وحيث أننا قد قمنا
بزيارة العديد من اجلهات التي لها
عالقة بتطبيق األنظمة كـ(هيئة التحقيق
واإلدعاء العام  ,واجلمعية الوطنية
حلقوق اإلنسان  ..وغريها ) باإلضافة

إىل إقامة العديد من الدورات القانونية
وإجراء احملاكمات االفرتاضية  .أيضا
قد شاركت يف النادي الطالبي اخلاص
بكلية اآلداب ( نادي مهارات االتصال )
الذي من خالله استطعت أن أصقل بعض
من مهاراتي كمهارة اإللقاء  ,واالتصال
الفعال مع اجلمهور والتخطيط اجليد
بعض املهارات األخرى .
** كيف كنت تمضي يومك في
الجامعة ؟
كنت حريص جدًا أن تكون عالقتي
االجتماعية أن تبقى قوية وأن ال يكون
حرصي على دراستي اجلامعية انعكاس
سلبي جتاه عالقتي بأهلي أو أقاربي أو
أصدقائي وزمالئي .فكنت أحرص أن
أقوم بزيارة أقاربي أسبوعياُ وأحرص
على تناول وجبة العشاء مع أهلي
وأقضي بعض الوقت أتسامر معهم ,
وكنت أحرص أن أجتمع مع أصدقائي
يف نهاية كل أسبوع  .باإلضافة حلرصي
أن أقوم بكامل التزاماتي اجلامعية
ومراجعتي لدروسي .وهلل احلمد واملنة
عندما تنظم وقتك وتسأل اهلل أن يرزقك
بركة الوقت ستجد ذلك.
** طموحك في المرحلة المقبلة
عندما ينهي اإلنسان مشروعًا معينًا
بنجاح يتطلع أن يخطط ويبدأ ملشروع
جديد يفوق مشروعه السابق ويحاول
جاهدًا إلجنازه .أنا بعد تخرجي من
اجلامعة وإكمايل لربنامج البكالوريوس
يف تخصص القانون بتفوق أتطلع بأن
أكون معيد يف كلية احلقوق لكي أستمر
يف مسريتي الدراسية وأكمل الدراسات
العليا ومن ثم أبدأ مشواري األكادميي
يف تعليم هذا العلم العظيم جليل قادم.
وإذا مل تسمح الفرصة بذلك أتطلع أن
أبدأ حياة عملية مليئة باجلد واالجتهاد
يف أحد اجلهات القانونية لكي أستطيع
أن أخدم وطني هذا الوطن الذي قدم لنا
الكثري والكثري  ,ومن ثم أخطط مستقبال
أن أكمل دراستي العليا لكي أقوم
بتطوير عملي وحتسني مستوى إنتاجي
إىل األفضل .
** كلمة لزمالئك
ال ميكن لهذه الزاوية الصغرية أن
تكفي وأنا أكتب عن أساتذتي األفاضل
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة
وحتديدًا أعضاء هيئة التدريس بكلية
احلقوق  ,فاملقام ال يتسع وأنا أتقدم
لهم كل الشكر والتقدير احلب واالمتنان

نبيل سليمان
حيث أين قد نهمت من علمهم الغزيز
الكثري والكثري  ,حيث أنهم قد مكنوا
البيئة املناسبة للتعلم  .أتذكر مرة أردت
أن أستوضح يف بعض املوضوعات
القانونية فقمت بزيارة أستاذي الفاضل
الدكتور عبدالكرمي الداحول ملكتبه
 ,فما زلت أتناقش معه ويوضح يل
بعض املوضوعات واستمر ذلك قرابة
الساعتني وكان طيلة الوقت يجيب
برحابة صدر  ,وكذلك كل اساتذتي الذين
درست واستفدت منهم ولعلي أذكرهم د.
عبداهلل العطاس د .عبدالرزاق جاجان
 ,د .حسني الشريف د .زياد القرشي
د.زكي شناق د .فيصل العساف د .هشام
عوض د .حممد العثمان د.العربي
بلحاج د .حسان أبو العال د .عمر
اخلويل د .مصطفى بيطار باإلضافة
من قسم الدراسات اإلسالمية د .حممد
الزين د  .مازن احلارثي أ .خالد اجلفري
وجميع الدكاترة .أما زمالئي الطالب
فقد كانوا رفقاء خري ومعينني يل يف
دراستي  ,فلهم مني كل الشكر والتقدير
و االحرتام .
** كلمة أخيرة
يف ختام هذا اللقاء أتقدم بالشكر
والتقدير لألب احلاين والوالد الفاضل
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز ال سعود راعي هذه النهضة
التنموية والتعليمية يف هذه البلد
املباركة أسال اهلل أن ميتعه بالصحة
والعافية  ,فهو الذي قد سهل كل السبل
واإلمكانيات لكي يرتقي مستوى التعليم
يف بلدنا ليصل ما وصل إلية  ,وما
تزال هذه املؤسسات التعليمية تواصل
رقيها وازدهارها يف ظل الدعم السخي
و الال حمدود من والدنا خادم احلرمني
الشريفني  .أشكر كافة منسوبي جامعة
امللك عبدالعزيز وعلى رأسهم مديرها
أ.د .أسامة بن صادق طيب الذي فتح
قلبه قبل مكتبه ألبنائه الطالب وكان جدا
قريب منا فلم اسمع يوما من األيام من
طالب انه مل يتمكن من لقائه واحلديث
معه بل كنا جند األبواب مشرعة
للحديث مع املدير فهنيئا لهذه اجلامعة
بهذا القائد العظيم .و أوجهه رسالة يف
نهاية حديثي هذا إىل أخواين وأخواتي
بأن يستغلوا قدراتهم يف التعلم واجلد
واالجتهاد لكي نستطيع أن نرتقي بهذا
الوطن إىل دول العامل ونبهرهم بعلمنا
الذي نحن وانبثاقا من إسالمنا ينبع
أصله ويستقر .

الجامعة
أخبار

حوار
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اخلريج ياسر باسهل  ..احلاصل على املركز األول يف الكليات النظرية

أهدي هذا اإلنجاز لوالدي وأساتذتي وزمالئي الطالب
قال الطالب ياسر باسهل احلاصل على املركز
األول يف الكليات النظرية ألخبار اجلامعة أن وقع
خرب كونه احتل املركز األول يف الكليات النظرية كان
مفاجئًا ،خاصة ،مؤكدًا أن هذا اإلجناز مدعاة للفخر
وحافز ملزيد من العطاء ،وأكد باسهل أن الظروف
األسرية املناسبة التي عاشها مكنته من التفوق،
والدعم الذي لقيه من األسرة واجلامعة مكنته من
حتقيق النجاح ،وفيما يلي تفاصيل احلوا:

الساعة الثامنة صباحا وتنتهي عند الساعة الثالثة
بعد الظهر بشكل عام ،ونظرا لطول وقت الفراغ
أحيانا بني احملاضرات ،فقد كنت أقضي وقتي بني
حضور احملاضرات اجلامعية مع األستاذة األكارم،
وبني قضاء وقت يف بعض األندية اجلامعية ،كنادي
شباب االعتدال ،ونادي مهارات االتصال ونحوها،
ويف بعض األحيان أحتاج إىل أن أخصص وقتا
للبحث عن بعض املعلومات أو التزود بالقراءة
من بعض الكتب ،فكنت أذهب إىل املكتبة اجلامعية
وأقضي بعض وقتي فيها ،ويف بعض األيام يكون
هناك وقت فراغ طويل نقضيه مع بعض الزمالء
يف نادي األنظمة لتنظيم نشاط قانوين ونحو
ذلك ،مما يعود علينا بالنفع والفائدة ،ويف العامني
األخريين ،نظرا لقيام نادي األنظمة ممثال مبشرفيه
األكارم الدكتور حممد القحطاين والدكتور حممد
العثمان -وفقهما اهلل -بافتتاح مكتب االستشارات
القانونية التابع لنادي األنظمة ،فقد بدأت العمل يف
دائرة األحوال الشخصية وكنت أيضا أقضي بعض
وقتي فيه مع الزمالء لتقدمي بعض االستشارات ملن
يرسلون بعض األسئلة أو يحضرون إىل مقر املكتب
يف النادي.

** أبارك لك هذا التميز والتفوق وأسألك عن
شعورك عند معرفتك لمعدلك وأنك الطالب
المتفوق على بقية زمالئك في الكليات
النظرية ومشاعرك التي تعيشها بعد إنهائك
للدراسة بتفوق؟
كان اخلرب بالنسبة يل مفاجئا ،ألنه سبق يل أن
تخرجت يف الفصل الدراسي األول لعام 1434هـ
وكان حفل خريجي اجلامعة بعد شهرين من تاريخ
تخ ّرجي ،فلمّا مل يبلغني خرب أين من املدعوين حلفل
اخلريجني رغم تخرجي يف ذلك الوقت وحصويل
على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف األوىل،
فلم يكن لديّ حتى جمرد الظن بأن أكون األول على
جميع الكليات! ومل يكن لديّ الفضول ملعرفة ذلك
سابقا؛ النشغايل بعد التخرج بالعمل ونحوه.
وأرجو من اهلل عز وجل أن يجعل األيام
القادمة أيام خري وبركة وسرور ،وأن يفتح علينا
بفتوح العارفني ،وأن تكون هذه البداية يف احلياة
اجلامعية بداية خري ملا بعدها من املراحل القادمة يف
الدراسات العليا.
وبرغم عدم توقعي أبدا بأن أكون من األولني
نظرا ملرور وقت طويل بني تخرجي وبني علمي
باخلرب ،لكن بهذا اخلرب اجلميل أكون حصلت للمرة
الرابعة على الرتتيب األول منذ أن تخرجت يف
املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعية
الدنيا اآلن ،واحلمد هلل من قبل ومن بعد.

** طموحك في المرحلة القادمة؟

ياسر باسهل

** نود منك أن تلخص لنا مسيرتك التعليمية؟
نشأت بفضل اهلل عز وجل يف أسرة متعلمة ،كان
والدي وفقه اهلل حريصا أشد احلرص على تعليمنا
وتنشئتنا تنشئة صحيحة ،ومشوراي يف مراحل
التعليم العام ابتدأ وانتهى يف مدينة الطائف ،درست
املرحلة االبتدائية يف أشهر املدارس على مستوى
مدينة الطائف –يف ذلك الوقت وما زالت -مدرسة
احلارث بن كلدة االبتدائية ،وتخ ّرجت فيها حاصال
على تقدير ممتاز والرتتيب األول على جميع طالب
املدرسة ،ونظرا لذلك فقد حرصت إدارة متوسطة
مدرسة مصعب بن عمري ممثلة يف مدير املدرسة يف
ذلك الوقت األستاذ القدير /عابد األزوري –رعاه
اهلل -على أن أكمل تعليمي فيها ،فقد مت نقل ملفي
فورا إىل تلك املدرسة ،وكانت املدرسة من أشهرها
وأفضلها جودة يف التعليم ،وبفضل اهلل مت ّكنت من
التخرج فيها بتفوق وحصلت على الرتتيب األول
على مستوى املتوسطة وكذلك على مستوى حمافظة
الطائف ،ثم انتقلت بعد ذلك للدراسة يف مدرسة
ثقيف الثانوية وأنهيت فيها مراحل التعليم العام،
وتخرجت فيها بتفوق أيضا ،وأكرمني اهلل أن أكون
األول على الدفعة املتخرجة من نفس املدرسة يف ذلك
الوقت.
** كيف تمكنت من تحقيق التفوق على
زمالئك؟
عندما ابتدأت املرحلة اجلامعية كنت وزمالئي
أول دفعة يتم تطبيق نظام السنة التحضريية عليها،
وكان نظاما يتعيّن معه تكثيف احلرص واالجتهاد يف
الطلب؛ ألن اختيار التخصص اجلامعي بعد السنة

دعم األسرة كان له دور يف تفوقي الدراسي
اجلامعة وفرت يل البيئة املناسبة للتميز واإلبداع
التحضريية مبني على املعدل الذي يتم اجتيازها
به ،فاجتزتها –بفضل اهلل -بتفوق ومت ّكنت من
الدخول إىل التخصص الذي أريد ،وهو تخصص
القانون ،الذي كان تابعا لكلية االقتصاد واإلدارة،
قبل أن يتم نقله إىل كلية احلقوق ،إضافة إىل ذلك
فقد كنت أستذكر حماضراتي وأحاول البحث عن
املراجع -رغم صعوبة ذلك -للقراءة والتزود منها،
وقد كان للفرتات التدريبية التي كنت أقضيها يف
مكاتب احملاماة ،واألندية القانونية داخل اجلامعة
وخارجها أثر كبري يف إكسابي بعض املهارات
الالزمة التي كانت تنقص الطالب اجلامعي يف
تخصص القانون ،إضافة إىل ذلك فقد رزقتني اهلل
عز وجل بنخبة من األساتذة األكارم الباذلني لكل
جهودهم لنصل إىل ما وصلنا إليه.
** لمن تهدي هذا التفوق؟
علي روفة ورحمة
أهديه إىل من فاض قلبه ّ
علي حنانا وحبّا
والدي أحمد ،وإىل من فاض قلبها ّ
والدتي فاطمة ،سائال اهلل لهما عمرا مديدا ،وعمال
رشيدا ،وقوة ما داما على احلياة ال حتول ،فال جزاء
لكما م ّني ،وإمنا اهلل املأمول لكما باألجر واجلزاء،

وإىل من وقفوا إىل جانبي وكانوا عونا يل إخوتي،
وعلى رأسهم أخي الدكتور /سعيد باسهيل ،الذي
ما زال يوجهني ح ّتى وصلت إىل ما أنا عليه اليوم،
فأسال اهلل أن يبارك لهم يف أعمارهم وأوقاتهم ،وأن
يبل ّغهم أعلى املراقي يف الدنيا واآلخرة.
** أبرز العقبات والصعوبات التي واجهتك في
دراستك لتخصصك الجامعي وكيف تمكنت
من التغلب عليها؟
بفضل اهلل ع ّز وجل مل تواجهني أيّ عقبات
ّ
تستحق الذكر ،فقد حظينا برعاية تامة من معايل
مدير اجلامعة –وفقه اهلل -ومسؤويل اجلامعة،
على رأسهم سعادة عميد كليّة احلقوق الدكتور /عبد
اهلل ّ
العطاس ،األمر الذي أدّى بدوره إىل التفاعل
واالستفادة من كل اإلمكانيات التي مت توفريها
لتجاوز أي عقبة.
** كيف كنت تقضي يومك الجامعي داخل
الجامعة؟
كانت أغلب حماضراتنا اجلامعية تبدأ عند

طموحي اآلن هو مواصلة تعليمي اجلامعي
العايل وإكمال مسريتي التعليمية للحصول على
درجة املاجستري يف القانون،وكما بيّنت سابقا
أن كان والدي حريصا أشد احلرص ومشجّ عا يل
وإلخوتي على أن نكمل مسريتنا التعليمية ،وأال
نقف عند ح ّد أبدا وكان دوما يذكرنا باألثر املشهور:
اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد ،فقد دعمنا وشجّ عنا
إىل أن صرنا جميعا بحمد اهلل من املتفوقني دوما
يف دراستنا ،ابتداء من أخي األكرب الدكتور عبد
اهلل باسهيل األستاذ املساعد بكلية احلاسبات يف
جامعة امللك عبد العزيز ،وأخي املستشار القانوين
الدكتور سعيد باسهيل ،وأخي الطبيب الدكتور بندر
باسهيل ،وأخي املهندس مدير إدارة األمن يف شركة
الغاز خالد باسهيل ،وأخي احملاسب حممد باسهيل
وأختي املعلمة فايزة باسهيل وكذلك أختي وفاء
باسهيل ،وما أنا إ ّال سائر على اخلطى املباركة التي
رسمها لنا ،ووجّ هنا إليها فكانت خري مسلك ،وأسأل
اهلل أن ييسر ذلك.
** نصيحة تقدمها لزمالئك؟
إن كان ث ّم كلمة أوجهها إىل أستاذتي أعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعة ،فما هي إال كلمة شكر،
سطورها غاية يف الصعوبة ،ألننا نعلم قصور هذه
السطور وعدم إيفاءها حق الشكر ،ولكن يبقى علينا
وجوب صياغتها ،حتى لو كانت قاصرة عن أدائها
حلقها ،فبعد حمد اهلل وشكره أتقدم بجزيل الشكر
وعظيم االمتنان إىل جميع أعضاء هيئة التدريس
بكلية احلقوق ،على رأسهم سعادة أستاذي ومعلمي
ذي القدر العلي الدكتور /عمر بن فتحي اخلويل،
وأما كلمتي إىل إخوتي ،فهي وصيّة يل ولهم
بتقوى اهلل سرا وعلنا ،فمن اتقاه وقاه ،ومن اتقاه
علمه اهلل ،كما قال سبحانه :وا ّتقوا اهلل ويعلمكم
اهلل» ،وطلب العلم وبذله ،وأن يضعوا نصب أعينهم
قول اهلل عز وجل « :يرفع اهلل الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات»
** كلمة أخيرة؟
أختم بتقدمي شكري وتقديري إىل جامعة امللك
عبد العزيز والقائمني عليها ،سائال اهلل للجميع كل
عون وتوفيق وسداد.

الجامعة
أخبار

تهنئة
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تهنئـة
يتقدم منسوبو ومنسوبات

جامعة امللك عبد العزيز
بالتهنئة اخلالصة

خلريجي الدفعة الثالثة واألربعني
للعام اجلامعي 1434/1433هـ
مبناسبة حصولهم على الدرجة العلمية
متمنني لهم مزيد من التوفيق والنجاح
يف حياتهم العلمية والعملية
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الجامعة
أخبار

األربعاء  18جمادى األولى 1435هـ املوافق  19مارس 2014م العدد 1049

8

حاورتهم « أخبار اجلامعة» أثناء استالمهم أرواب التخرج

الخريجون يعربون عن ســعادتـهـم بـنـيـل الشـهادة الجامعـــــــ

حممد العمودي:
نتطلع إىل اإلسهام
يف التنمية الشاملة
لوطننا
رضا باعنرت :نعتز
باالنتماء إىل هذا
الصرح العلمي
الكبري

متابعة للحراك الذي تشهده أروقة اجلامعة وخاصة
صالة اخلريجني بعمادة شؤون الطالب التي يتوافد إليها
اخلريجون للحصول على أرواب التخرج استعداد لتتويجه،
أجرت «أخبار اجلامعة» لقاءات مع عدد من اخلريجني،
استطالعًا ملشاعرهم وهم يستعدون للتتويج يف
مهرجان التخرج ،وقد عربوا عن سعادتهم
ومشاعرهم الفياضة واالبتسامة ترتسم
على وجوههم ،وقد سرد بعضهم جانبًا من
الذكريات واملواقف التي مرت به طوال
سنوات دراسته باجلامعة ،وآخر يتطلع
إىل االنضمام إىل سوق العمل ،وقد
جرت احلوارات مع اخلريجني على
النحو التايل:
يف البداية كان اللقاء األول
مع الطالب سعد بن حممد العتيبي
خريج من كلية االقتصاد واإلدارة
سعد بن حممد العتيبي الذي عرب عن سعادته
الغامرة بالتخرج واالستعداد لالحتفال مع
زمالء الدفعة الثالثة واألربعني ،وقال»:أحمد
اهلل أن وفقني وسهل يل دربي للوصول إىل
أوىل خطوات النجاح يف حياتي ،حيث أعترب هذا
التخرج واحلصول على درجة البكالوريوس هو اخلطوة األوىل
على طريق النجاح وحتقيق الذات واملرحلة األوىل للوصول إىل
درجة املاجستري ومن ثم الدكتوراه بإذن اهلل .وأضاف :أوصي نفسي
وإخواين اخلريجني بتقوى اهلل وإخالص العمل وخدمة الوطن لرد
جزء من جميله ،كل يف جماله وتخصصه وحسب قدرته ،والسعي
لطلب املزيد من العلم وبلوغ أرفع الدرجات.
أما مالك صالح األحمدي املتخرج من كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات فحث زمالءه اخلريجني على حتويل أحالم األمس إىل
وقائع ،والتطلعات إىل املساهمة يف مشروعات التنمية الشاملة يف
اململكة ،وأهدى إجنازه وزمالءه بالتخرج إىل األمهات واآلباء
وأولياء األمور مؤكدا لهم جميعا بأن الفضل يف هذا اإلجناز
يعود هلل تعاىل ثم إليهم .و أشاد األحمدي بالتنظيم اجليد
الذي صاحب عملية تسليم األرواب ،وإعطاء اخلريج
وقته يف عملية اختيار ما هو مناسب له واختتم حديثه
بقوله »:شكرا جامعة امللك عبدالعزيز».

ويحض زميله حممد عامر العمودي من كلية احلاسبات وتقنية
املعلومات ،جميع اخلريجني بأن يكونوا خملصني لدينهم ولوطنهم
وألمتهم ،وأوفياء لراية وطنهم ،وأن يبذلوا كل جهد يف سبيل رفعة
هذه الراية وعزتها وكرامتها وتنميتها وازدهارها .وأعرب عن سعادته
البالغة بقوله« :إنها حلظة منتظرة لكل إنسان ،يفرح بها من حولنا
وعلى رأسهم والديك وأهلك وأحبابك».
وأبدى الطالب رضا عثمان باعنرت من كلية اآلداب قسم إعالم عن
عظم فرحته ومشاعر مؤثرة تفيض منه والفخر بهذه املناسبة السعيدة
التي حتقق فيها هدفه وبلغ فيها متنياته ،وقال :أحمد اهلل أن جعلني
أحد أبناء هذه اجلامعة العريقة ،ويكفيني شرفًا وفخرًا أن أنتمي لهذه
اجلامعة العريقة .وفيما يتعلق بشعوري فهو مزيج من الفرح والسرور
ومن احلزن وفراق احلبيب .سأسعد وسأكون يف قمة الفرح والبهجة
إلمتامي مرحلة البكالوريوس والتي متثل يل اخلطوة األوىل والهدف
األول الذي يوصلني إىل بقية األهداف إن شاء اهلل .وما يسعدين أكرث
هو أنني أحمل مؤهلًا ينتسب جلامعة امللك عبدالعزيز.
وأشاد الطالب سامي حممد البقمي من كلية الهندسة تخصص
هندسة ميكانيكية بأسلوب اجلامعة وطريقة تنظيمها لتوزيع أرواب
اخلريجني ،وقال »:رغم فرحي وسعادتي بتخرجي إال أنني سأكون
حزينًا لفراق هذا احلبيب والذي ارتبطت به ملدة خمس سنوات عشت
فيها أجمل اللحظات ونهلت منها واكتسبت العلوم واملعارف .وأخريا
أشكر اهلل على هذه النعمة العظيمة وأقول ألساتذتي األفاضل شكرا
جزيال لكم وجزاكم اهلل عني خري اجلزاء فمن ال يشكر الناس ال يشكر
اهلل».
ووفد لصالة اخلريجني األصدقاء الثالثة املتخرجني من كلية
الطب تخصص طب بشري ،وهم يختارون روب التخرج ،وبدأ أحمد
عطا اهلل أبو حسن حديثه معتربا أن التخرج مبثابة التتويج جلهود
الطالب طوال  7سنوات يف دراستهم باجلامعة ،وأضاف :تخرجنا
اليوم هو ثمرة ذلك الغرس الذي زرعناه أنا وزمالئي اخلريجني
طوال األعوام املاضية ،وشخصيًا خالل تلك األعوام نشأت بيني وبني
اجلامعة عالقة خاصة أحس بها يف كل جنباتها ،وأشعر بها يف كافة
أروقتها ،يف فنجان القهوة ببهوها ،ورائحة الورق يف مكتبتها ،ومناهل
العلم وسط قاعاتها ،كلها مفردات ستظل عالقة يف ذهني ما حييت،
فاجلامعة كانت مبثابة احلضن الدافئ الذي احتواين وزمالئي خالل
هذه السنوات وسنظل مدينني لها وسنعمل بعد تخرجنا على أن نعكس
الصورة اإليجابية خلريجي هذا الصرح العظيم.
من ناحيته أبدى زميله أحمد سنبل فرحته بهده اللحظة ،وقال

الجامعة
أخبار
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ــــــية ويقـدمون الشكر لكل من دعمهم يف مسريتهم التعليمية
»:احلمد هلل بعد دراستي يف الطب
ولسنوات عديدة حتقق حلمي وحلم
والدي األعزاء يف هذا اليوم الذي
أصبحت فيه خريجًا حيث كانوا
داعمني يل خالل مرحلة دراستي
واليوم شاركوين فرحتي بقدومهم
وحضورهم احلفل الذي كان مبثابة
فخر واعتزاز لكل الطالب اخلريجني
دون استثناء بحضور أمري منطقة
مكة املكرمة صاحب السمو امللكي
األمري مشعل بن عبداهلل بن
عبدالعزيز رعاه اهلل .وبخصوص
الفرص الوظيفية فأنا وهلل احلمد
سعيد جدًا ومتفائل مبستقبل وظيفي
مشرق وليس لدي أي خماوف بهذا
اخلصوص.
وشاركه زميله اخلريج حممد
خوجه من كلية الطب ،واحلاصل
على مرتبة الشرف األوىل ،معربًا عن
سعادته بقوله :أحمد اهلل وأشكره
على اإلجناز الذي حققته يف جمال
دراستي يف كلية الطلب وأشكر كل
من ساهم وكان وراء هذا التكرمي
املبهر وعلى رأسهم معايل الدكتور
أسامة بن صادق طيب مدير اجلامعة
الذي ساهم يف ارتقاء جامعتنا .واآلن
أفكر يف برنامج زمالة يف الطب و آمل
أن أحصل على قبول يف بعثة تناسب
تخصصي فمن منظوري أجد أن
الوظائف متوافرة لكن املسألة هي
مسألة منافسة للوصول لألفضل.
مل تختلف مشاعر نايف العتيبي،
خريج كلية الطب ، ،عن مشاعر
زميليه السابقني ،إذ يرى أن هذا
اليوم ميثل بداية مرحلة حتقيق
اآلمال والتطلعات التي رسمها
وانتظر حتقيقها ،وقال :أعتقد أن
احلياة ما زالت مشرقة ونرية يف
اجملال الوظيفي.

سامي البقمي :عشنا يف
اجلامعة أجمل اللحظات
سعد العتيبي  :التخرج
خطوة على طريق
النجاح
صالح األحمدي:
« شكرًا جامعة امللك
عبد العزيز»

الجامعة
أخبار

لقاءات
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أخبار اجلامعة تلتقي املتفوقني يف برامج الدراسات العليا

سعادتنا كبرية بما حققناه ونتـــ

عرب عدد من خريجي الدراسات العليا عن سعادتهم
وفرحهم بإنهائهم للدراسات العليا وحتقيقهم الدرجة
العلمية بتفوق مؤكدين أن التخرج سيبقى ذكرى
خالدة يف أذهانهم ،وانهم ممتنون جلامعتهم جامعة
امللك عبد العزيز التي منحتهم كل الدعم ووفرت لهم
كافة السبل لنهل العلم والتعليم حتى نالوا درجاتهم
العلمية ،ليختتموا مسريتهم العلمية باحتفاء اجلامعة
بهم وببقية زمالئهم من الطالب يف حل التخرج.
وأعرب الطالب لـ»اخبار اجلامعة « عن شكرهم
وتقديرهم لصاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد
اهلل أمري منطقة مكة املكرمة على تفضله مبشاركتهم
فرحتهم وتشريفه بحضور مهرجان التخرج الذي
تنظمه اجلامعة احتفاء بخريجيها معربين يف الوقت
ذاته عن شكرهم ملعايل مدير اجلامعة األستاذ الدكتور
أسامة بن صادق طيب على كل ما يبذله من جهد للرقي
باجلامعة وخدمته ألبنائه الطالب ولكافة أعضاء
هيئة التدريس ومنسوبي اجلامعة.
أجمل أيام حياتي
بداية قال الدكتور مذكر بن ناصر اجلافل
احلاصل على درجة الدكتوراه يف اللغة العربية
وآدابها بتقدير ممتاز «ال يسعني بهذه املناسبة إال
أن أوجه عميق شكري وتقديري لكل الذين أعانوين
طيلة مراحل دراستي يف البكالوريوس واملاجستري
والدكتوراه يف هذا الصرح الشامخ جامعة املؤسس»
وأضاف« :كانت من أجمل أيام حياتي التعليمية التي
قضيتها يف جامعتي والتي احتضنتني قرابة ثالثة
عشر عامًا».
وقدم الدكتور اجلافل عميق شكره لصاحب
السمو امللكي األمري مشعل بن عبد اهلل على تفضله
بتشريفه حلفلنا ومشاركته فرحتنا وقال « :أقدم
شكري وتقديري ملعايل مدير اجلامعة ,وجميع وكالء
اجلامعة ,وعميد الدراسات العليا الدكتور عدنان
حميدان ,وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدكتور أسامة جستنية  ,ورئيس قسم اللغة العربية

سابقًا الدكتور عبدالرحمن الوهابي  ,وأساتذتي
االفاضل يف قسم اللغة العربية وعلى رأسهم أستاذي
سعادة الدكتور جميل حممود مغربي .فقد كان لهم
الفضل بعد اهلل عز وجل  ,وارى لزامًا انه من حق
الوفاء بهم يذكر ,فنهلت من علمهم الغزير ,ولقيت
منهم التشجيع املتواصل ,فلهم الشكر من قبل ومن
بعد.
خطوة لمواصلة البحث العلمي
ويقول الدكتور عبد اللطيف مرزوق السلمي
الذي حصل على درجة الدكتوراه يف اللغة العربية
بتقدير ممتاز أعلم أن الدرجة العلمية ال جتعل من
حاملها عاملًا وال أديبًا وال مفك ًرا ،وأن احلصول
على درجة الدكتوراه قد يكون عب ًئا على من نالها،
وانطال ًقا من إمياين بأن هذه الدرجة العلمية ما هي
إال العتبة األوىل للدخول إىل عامل املعرفة العميقة
التي يصنعها البحث العلمي ،عقدت العزم على اللحاق
بركب السابقني األولني من اللغويني األفذاذ .حُ فت
مرحلة الدراسة بالصعوبات التي باتت أقل حدة بعد
أن هدّأ من روعها أساتذة أج ّالء .عببت من معينهم
الذي ال ينضب ،ونهر عطائهم الذي ال يضمحل،
بقدر ما يسعه عقلي وتستوعبه ذاكرتي ،ويجنيه
إصراري .نلت -بفضل اهلل ثم بفضلهم -ما نلت من
النجاح والتفوق .تشي مناسبة التخرج هذه بالكثري
من الفرح والغبطة واالعتزاز ،ال لشيء ،إال ألنني
حققت أحد أصعب أهدايف التي أزعم أنها س ُت ْحدِ ث
دفعًا معنويًا قويًا لتحقيق أهداف مستقبلية أخرى.
أملي أ ّلا يكون الهدف الرئيس لطالب الدراسات العليا
هو نيل الدرجة العلمية فحسب ،بل يجب عليهم أن
يجعلوا منها داف ًعا خلدمة تخصصاتهم وتقدمي كل
ما هو جديد يف البحث العلمي ،مبا يعود بالنفع على
املتلقي بصفة خاصة وعلى الوطن بصفة عامة .ختامًا
 ..أتقدم بالشكر اجلزيل للجامعة ممثلة يف معايل
مديرها وكافة منسوبيها األعزاء ،وألساتذتي األجالء
بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
الذين غمروين بفيض علمهم وكرمي أخالقهم وسعة

صدورهم لكرثة أسئلتي إبان فرتة دراستي .فما هذا
التفوق إال ثمرة من ثمرات جهودهم ونصائحهم.
شكرا لصرح المعرفة
ويقول الدكتور عبد اهلل بن عوض السرحاين
احلاصل على درجة الدكتوراه يف تخصص علم
املعلومات بتقدير ممتاز أحمد اهلل الذي يسر يل
الفرصة إلكمال دراساتي العليا لدرجة الدكتوراه،
فبفضل منه عز وجل أكملت متطلبات الدرجة العلمية
من مواد دراسية وغريها بعزمية وصرب وهمة عالية
إىل أن أمتمتها بنجاح وتفوق وبتقدير عام امتياز
مرتفع .وقد متت مناقشة رسالتي لدرجة الدكتوراه
التي تناولت تطبيقات إدارة املعرفة يف القطاعني
العام واخلاص يف اململكة العربية السعودية
وأوصت جلنة املناقشة واحلكم ،بعد اجازة الرسالة،
بنشر وطباعة رسالتي ألهميتها وشموليتها فلله
احلمد والفضل واملنة .ومشاعري بالوصول إىل هذا
الهدف املهم وحتقيقه بتميز مشاعر ال توصف من
الفرحة والسرور أسأل اهلل العلي القدير أن يجعلها
عون على طاعته ورضاه .شكرًا لصرح املعرفة الكبري
جامعة امللك عبد العزيز وألعضاء هيئة التدريس
بقسم علم املعلومات ولكافة منسوبي اجلامعة وجزى
اهلل اجلميع خري اجلزاء.
عوامل التفوق الدراسي
ويتحدث الدكتور مازن عطية السلمي احلاصل
على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم علوم
األحياء يف التخصص علم احليوان عن مسريته
العلمية والتحاقه الكمال الدكتوراه ويقول خالل
مناقشتي لدرجة املاجستري أشار أحد املناقشني وهو
الدكتور أسامة أبو زنادة بااللتحاق بكلية العلوم
بقسم األحياء .حيث رحبت فورا والتحقت بالكلية
بعد حصويل على الوثيقة مباشرة ومن خاللها
بدأت دراسة املواد العامة يف جمال الدكتوراه بقسم
األحياء .وبعدها اخرتت موضوع الرسالة بالتنسيق
مع املشرف د /حسني خميس والذي أشرف علي فيما

بعد .وبعد ذلك مت وضع اخلطة الدراسية يف جمال
التخصص الدقيق .وبعد ذلك مت وضع خطة الرسالة.
ومن ثم بدأت يف اجلانب العملي وبعدها مت كتابة
الرسالة ومناقشتها.
ويقول السلمي أحمد اهلل سبحانه وتعاىل
على هذا اإلجناز الذي حتقق حيث أن عدة عوامل
ساهمت يف حتقيق هذا التفوق الدراسي منها
تنظيم الوقت وإلطالع املستمر يف جمال التخصص
واإلملام جيدا بأسلوب البحث العلمي والذي يساعد
طالب الدراسات العليا يف إخراج الرسالة بشكل
جيد ومراجعة املشرف واستشارته بشكل مستمر
واالطالع على الرسائل العلمية اجليدة واالستفادة
منها .وأضاف « :أتطلع وأمل أن ينعكس حصويل
على درجة الدكتوراه وبتفوق على حياتي العلمية
والعملية بشكل إيجابي.
حلم كبير
ويقول الدكتور خالد بن مرزوق قويد العتيبي
احلاصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من قسم
علم املعلومات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية« :ميثل
احلصول على شهادة الدكتوراه حلم كبري ساعدين
يف حتقيقه تعدد الربامج املتاحة للطالب الراغبني
يف الدراسة بجامعة امللك عبد العزيز حيث تتميز بهذا
التنوع وتقدم خدماته للدارسني على خمتلف رغباتهم
وميولهم وتأهيلهم» وأضاف « :يعترب احلصول على
شهادة الدكتوراه من هذا الصرح العلمي املعروف
أمرًا مشرفًا وفخرًا لنا يف حد ذاته  ,حيث اكتسبنا
العلوم واملعارف التي تساعدنا يف تطوير أنفسنا
وتطوير جهات عملنا وحياتنا بشكل كامل ،ويكفينا
فخرًا أن نقول ( حاصل على شهادة الدكتوراه من
جامعة امللك عبد العزيز) .
مواجهة الصعاب والعقبات
ويقول اخلريج باسم يحيى حممد القشقري
احلاصل على درجة املاجستري يف الكيمياء احليوية
كلية العلوم« :بداية أحمد اهلل الذي منّ علي بحبي

الجامعة
أخبار

لقاءات
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ــــطلع للتميز يف البحث العلمي

د.مازن السلمي
لطلب العلم والشغف الكبري
الذي لدي يف االستزادة يف هذه
النعمة وهذا كان هديف يف إكمال
مسريتي الدراسية بدخويل
ملرحلة املاجستري بفضل من
رب العاملني ويف تخصص كانت
الدراسة فيه بالنسبة يل مبثابة
حلم وحتقق .كانت دراستي سبب
رئيسي لسعادتي ومما زادها أين
تخصصت بشكل أكرث وأعمق يف
التخصص الذي يزيد فيه شغفي
وحبي للتعلم واالستزادة منه
 ,ومبنه من رب العباد أمتمت
دراستي وتخرجت بامتياز وهلل
احلمد  ,رغم كل الصعوبات
التي واجهتني يف دراستي إال
أنني كنت استمتع أكرث وأكرث
يف مواجهتها ألين كنت أؤمن
مبقوله أنه( حب ما تعمل لتعمل
ما حتب)  ,وكذلك مما زاد طاقتي
وتشجيعي يف مواجه الصعاب
والليايل الطويلة التي مرت بدون
نوم أو راحة قول اهلل تعاىل
يف كتابه (وقل اعملوا فسريى
اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون)
صدق اهلل العظيم حيث أنني
وضعت نصب عيني أن اجعل من
دراستي هدفا خلدمه هذا الدين
والوطن وبفضل اهلل ظهر ذلك
جليا يف بحث تخرجي .ويضيف:
« أسأل اهلل عز وجل أن يوفقني
ومين عليا بنعمه إكمال مرحله
الدكتوراه ألستزيد من العلم الذي
أحببت التخصص فيه وأتفوق فيه
بإذن اهلل لرفع راية ديني ووطني
عاليا  ,فال قيمه للعلم واجلهد
إالم تخدم هدفا نبيال ,وبإذن
اهلل سيكون هديف يف احلصول
على الدكتوراه بتميز يف جمال
تخصصي كما متيزت يف مرحله
املاجستري فخرا ألحبائي وأهلي
ورفعتا لوطني وجامعتي.
أتقدم بأصدق الدعوات
ألساتذتي وعلميني من دكاترة
القسم بان يجزيهم اهلل على
جمهودهم كل خري وأتقدم

باسم القشقري
ألصدقائي بأحر التهاين مبناسبة
تخرجهم وارجوا من اهلل أن
يجمعنا يف جنه اخللد  ,وان
يوفقهم أجمعني ويسهل لهم
طريقهم يف الدنيا واآلخرة  ,فعال
كانت أيام دراستي مع أعضاء
فريقي البحثي ال تقدر بثمن كنا
والزلنا إخوان على يد واحده
وكلمه واحده واسأل اهلل أن يدمي
أخوتنا بكل خري .
سنوات رائعة
ويصف اخلريج طارق علوي
ناصر بن الشيخ أبوبكر احلاصل
على درجة املاجستري يف العلوم
بتقدير ممتاز يف تخصص
أحياء بحرية بكلية علوم البحار
سنوات دراسته باجلامعة ويقول
كانت سنوات رائعة من عمري
تلك التي قضيتها يف دراسة
مرحلة املاجستري بجامعة امللك
عبدالعزيز ،والتي افخر بكوين
احد خريجيها فجامعة املؤسس
صرح تعليمي جبار كل يوم يف
تطور ومواكبة لكل ما هو جديد يف

د .خالد العتيبي
عامل التعليم واملعرفة ،ويظهر ذلك
جليًا لكل من التحق بهذا الصرح
التعليمي من خالل التسهيالت
والوسائل احلديثة والدعم املادي
واملعنوي الذي حتث عليه ادارة
اجلامعة ممثلة يف مديرها االستاذ
الدكتور أسامة بن صادق طيب
و وكالئه الذين اليألون جهدًا
بالسؤال املستمر عن حال أبنائهم
الطالب ومشاكلهم والعمل كأسرة
واحدة لتحقيق األهداف املرجوة
من التعليم اجلامعي مبختلف
مراحله الدراسية .لقد مرت عليا
أيام جميلة وأيام حزينة ،وفرتات
مريحة وفرتات متعبة خالل فرتة
الدراسة ،فقد تعرضت لصعوبات
اليعلمها اال اهلل خاصة يف فرتة
البحث امليداين واعداد الرسالة
العلمية ،ولوال فضل اهلل ومن
ثم اجلهود املبذولة من مشريف
وكذلك التحلي بالصرب والعزمية
على مواصلة السري والنهوض
كلما تعرثت ،ملا وصلت اىل هذه
اللحظة التي اكتب فيها االن وأنا
مرتاح البال وسعيد بتخرجي

د .عبداهلل السرحاني
وحصويل على شهادة املاجستري
وبامتياز .لقد كانت حلظات
مناقشة رسالة املاجستري مرآة
لسنوات الدراسة وقد شعرت فيها
بأنني يجب ان اخرج كل ما كسبته
وتعلمته وكل ما توصلت اليه فيها
وبصورة ترضي اجلميع ،وأن
أجاوب على أسئلة املمتحنني
بكل ثقة واقتدار ،وكان يل ذلك
واحلمدهلل فقد تعديت املناقشة
بامتياز وبشهادة اجلميع فشكرا
لهم فقد كانوا جميعا يل سندًا.
كما كانت حلظة رائعة تلك
التي قال يل فيها رئيس جلنة
املناقشة «مربوك لقد ُأجيزت
رسالتك العلمية» يالها من حلظة
أنستني تعبي وتوتري لسماع
نتيجة املناقشة ،مل استطع الكالم
حينها وإمنا اجتهت بنظراتي
إىل مشريف وموجهي يف بحث
املاجستري قائلًا له يف صمت
«شكرًا للوقوف بجانبي ،شكرًا
لتوجيهي ،شكرًا لدعمي ،شكرًا
لكل ماقدمته يل ،شكرًا».
أهدي جناحي هذا إىل عائلتي

مذكر الجافل
و زمالء دراستي وأصدقائي.
وأحس بأن الفرحة ال تسعني
والكلمات تتطاير بعيدا الصف ذلك
الشعور الذي ال أدري أهو فرح
بالتخرج أم حزن لفراق جامعتي
التي قضيت فيها أحلى أيام حياتي
وفراق اساتذتي وزمالئي اللذين
اصبحوا جزء من حياتي .أسأل
اهلل لهم التوفيق وأن يجمعني
بهم يف جنات النعيم .وطموحي
ان اواصل دراساتي العليا وان ال
اتوقف عند هذه احملطة وان اصل
ألبعد من ذلك .وكم أتوق لاللتحاق
بربنامج الدكتوراة بجامعة
املؤسس ،فأسأل اهلل أن يكرمني
بذلك وان يسهل يل األمور.
لحظات الفرح
ويقول مصلح بن فايز
الزبيدي احلاصل على ماجستري
يف اإلدارة الرياضية من كلية
االعمال برابغ يف اللحظات
املفعمة بالفرح تخفق القلوب
وتنبض باملشاعر فتتدفق باحلب

مصلح الزبيدي
والشكر والعرفان وحينها
يعجز عن الوصف اللسان ،
سنتان مرت و ما أشبه الليلة
بالبارحة عشتها يف سبيل اهلل
أجاهد بقلم و قرطاس ،و اليوم
أطوى صفحة مليئة باإلجنازات
واألفراح وأفتح صفحة أخرى
ميلؤها األمل والتفاؤل مبستقبل
باهر  .ويقول باألمس القريب
التحقت بجامعة امللك عبدالعزيز
بدأت مسريتي األكادميية و كنت
أتطلع إىل يوم تخرجي هذا  ،وَ ها
َأنا اليوم أعيش حلظات التخرج
و أتذوق طعم النجاح وأعانق
أحالمي التي بذلت الكثري من
اجلهد يف سبيل حتقيقها  ،وما
أن وصلت إىل هذا اليوم حتى
أدركت بأن العلم ال ينتهي بنهاية
مرحلة أو احلصول على شهادة
وأن يوم التخرج هو بداية
ملرحلة عنوانها املساهمة بكل ما
أملك يف بناء وطني وجمتمعي
مبا حصلت عليه من علوم وما
تدربت عليه من مهارات  .وأضاف
قائال يف هذا اليوم ال بد ان أقدم
ألعضاء هيئة التدريس األفاضل
مباجستري االدارة الرياضية كل
احلب والشكر واالمتنان ملا بذلوه
معي انا وزمالئي من جهد طيلة
هذه السنوات  ،وملا زرعوه فينا
من علم ،ودأب ورغبة صادقة يف
البحث والعمل  .أمي احلبيبة لقد
كرب الطفل الذي ترعرع يف مدرسة
قلبك و نام على وسادة حضنك و
كربت معه طفولته فها هو يحقق
أوىل أحالم َــه .أبي الغايل رحمك
اهلل رحلت و قلبي يحرتق على
فرقاك يف يوم تخرجي مل أكن
كالباقي كنت فرحا أمام اجلميع
لكن بقلب حزين  .زوجتي
وأبنائي شكرا لكم فقد صربمت
معي وشاركتموين العناء واجلهد
 .ختامًا حفظ اهلل لهذا الوطن أمنه
وأمانة قيادته اخمللصة ،وأدام اهلل
علينا نعمة األمن واالستقرار .

متابعات

الجامعة
أخبار
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خريجو جامعة املؤسس  ..إبــداع وتميــــ
منذ تأسيس جامعة الملك عبد
العزيز وهي تسخر كل إمكاناتها
وطاقاتها من أجل تخريج دفعات
من الطالب قادرة على مواجهة
التحديات المستقبلية ،وتسعى
بكل جد نحو تطوير وتحسين
وتجويد أساليبها التعليمية
والتدريبية بالتواصل مع الطالب
وسماع صوته وتقديم الخدمات
المناسبة له بكفاءة وفاعلية جاعلة
خدمة الطالب أحد أهم أهدافها.
توفير بيئة تعليمية مناسبة
تتبع اجلامعة سياسة االنفتاح والتعاون مع جميع
قطاعات اجلامعة من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للطالب
والطالبات ،بدءًا بتأهيل السكن والتغذية املناسبة،
وتوفري اجلو املالئم للتحصيل العلمي ،واستحداث
املرافق والنشاطات املتنوعة التي تلبي احتياجات
الطالب ،وتهيئهم خلوض غمار املنافسة احمللية واإلقليمية
والدولية يف جميع اجملاالت الثقافية والفنية واالجتماعية
والرياضية ،كل ذلك من أجل حتقيق رؤية اجلامعة القائمة
على تخريج دفعات من الطالب متتلك القدرة على اإلبداع
والتميز املستمر ،وخلق الشخصية املتوازنة املعتدلة
للطالب ،بحيث يكون قادرًا على اجلمع بني التحصيل
العلمي والتميز واإلبداع على مستوى املهارات ،ليكون
جاهزًا للدخول يف سوق العمل.
تأهيل جيل قادر على المنافسة الدولية
وضعت رابطة اخلريجني باجلامعة رؤيتها ورسالتها
مبا يتناسب واحتياجات اخلريجني ،لتكون صلة وصل بني
اجلامعة وأبنائها اخلريجني وتتمثل رؤيتها يف
الوصول بخريجي جامعة امللك عبدالعزيز إىل املكانة
واملستوى الرفيع املنافس حمليًا وعامليًا وربط اخلريج
بجامعته .أما رسالتها فهي  :تهيئة الظروف املالئمة

للخريجني لالستفادة من الربامج التعليمية املساندة
باجلامعة والسعي ملواءمة إمكانياتهم مع متغريات سوق
العمل وحاجات اجملتمع حتقيقًا لرسالة اجلامعة.
التواصل بين الخريج والجامعة
تهدف اجلامعة ممثلة يف رابطة اخلريجني إىل حتقيق
األهداف التالية:
· اإلسهام يف حتقيق التكامل والتواصل بني
اجلامعة واجملتمع وتقدمي خريجي اجلامعة جلهات العمل
اخملتلفة
· االطالع على ما يستجد من برامج تعليمية و
مؤهالت علمية تستحدثها جامعة امللك عبد العزيز .رفع
مستوى تأهيل اخلريجني باملشاركة الفاعلة يف حضور
ورش العمل واملؤمترات ،و الدورات والربامج التدريبية
التي تعقدها اجلامعة.
· متويل املشروعات الصغرية للخريج بالتعاون مع
اجلهات اخملتصة .
· مساعدة اخلريج على أن يكمل دراساته العليا إذا
رغب يف ذلك وفق شروط االلتحاق املتبعة باجلامعة .
· توطيد أواصر التعاون و التواصل بني املتخرجني
و منسوبي اجلامعة من األكادمييني و الطلبة مبختلف
تخصصاتهم و جنسياتهم يف النواحي العلمية و البحوث
و املؤمترات و تبادل اآلراء واملعلومات.

· توسيع دائرة التعاون املثمر بني خريجي اجلامعة
يف كافة اجملاالت .
· مساعدة اخلريجني يف احلصول على فرص عمل،
كل يف جمال اختصاصه.
· إقامة شبكات تعارف وتعاون مع الهيئات الرسمية
والشعبية داخل اململكة مبا يعود بالنفع واخلري على
الرابطة واجملتمع احمللي واآلخرين
مميزات االنضمام لوحدة الخريجين
· احلصول على بطاقة العضوية.
· احلصول على النشرة اإلخبارية ودليل اخلريجني..
· االستفادة من خدمات املكتبة املركزية باجلامعة.
· الدخول إىل صفحة املوقع على الشبكة العنكبوتية.
· احلصول على بريد إلكرتوين.
· حضور حفالت اجلامعة.
· االستفادة من برامج التعليم املستمر.
· خصم خاص يف املستشفى اجلامعي (القسم اخلاص).
· مزاولة األلعاب الرياضية مبرافق اجلامعة اخملتلفة.
· تصريح دخول احلرم اجلامعي.
· املشاركة يف جائزة أفضل خريج.
اتفاقيات وشراكة بين الجامعة ومختلف
القطاعات
تعمل اجلامعة على عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من

اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،وتضع برامج مناسبة
للشركات املتوقع التحاق الطالب بها بعد التخرج ومن
أمثلة تلك الشراكات والربامج واالتفاقيات ما يلي:
· التعاون مع الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك):
عقدت اجلامعة اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) بتاريخ 1429/11/3هـ
حتت اسم (برنامج سابك لالبتعاث الداخلي لطالب
اجلامعة) ،ويأتي الربنامج يف إطار االتفاقية التي
وقعتها اجلامعة مع سابك يف ومدتها مدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد وتشرف عليها وكالة اخلريجني بعمادة
شؤون الطالب ،وتقوم شركة سابك بتقدمي هذه املنح
الدراسية لبعض طالب اجلامعة املتميزين كجزء من
إعداد نخبة إدارية وهندسية متميزة وإحلاقها بسوق
العمل السعودي .كما تضمن الربنامج حماضرات
تعريفية حول شروط ومميزات الربنامج .وقد استفاد من
الربنامج عدد من الطالب من كلية االقتصاد واإلدارة يف
تخصصات احملاسبة والتسويق وإدارة املوارد البشرية
ونظم املعلومات اإلدارية ويف كلية الهندسة يف تخصصات
الهندسة الكيميائية و الهندسة امليكانيكية والهندسة
الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة احلاسب.
باإلضافة إىل التعاون مع القطاع اخلاص الذي يعترب

متابعات

الجامعة
أخبار
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ـــــز وريادة تعليمية وتأهيل عال املستوى

أحد روافد استقبال خريجي اجلامعة ،ويف هذا اإلطار يتم
التنسيق بني اجلامعة وبني املسؤولني عن شركات القطاع
اخلاص لوضع برامج تتواءم ومتطلبات سوق العمل.
صقل المواهب وتأهيل الطالب لمواجهة
التحديات
تسخر اجلامعة كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية
من أجل تكوين وتأهيل خريجني قادرين على مواجهة
حتديات سوق العمل ،وصقل مواهب طالبها يف جميع
اجملال مبا يتناسب وتخصصاتهم ،ويف هذا الباب قامت
اجلامع بتشجيع وتطوير النشاطات الطالبية بعمادة
شؤون الطالب عن طريق إدارة النشاط الطالبي التي
تهدف إىل:
· صقل شخصية الطالب اجلامعي و قضاء وقت فراغه
يف برامج هادفة ومفيدة و تهيئته ملواجهة أعباء احلياة
بعد تخرجه.
· مهام إدارة النشاط الطالبي
· النهوض بالنشاط الالصفي و حتقيق أهدافه الرتبوية
· تقدمي اخلدمات اإلدارية و الفنية كافة املتعلقة
بالنشاط العام.
· اقرتاح خطط و برامج النشاط و اإلسهام يف تنفيذها.
· اإلشراف على النشاطات املستقلة لعمادة شؤون
الطالب.
· التعريف باألنشطة الطالبية.
· جذب الطالب للمشاركة يف األنشطة اخملتلفة
بنية تحتية تحفز على اإلبداع
ويف هذا اإلطار قامت اجلامعة بإنشاء عدد من
املراكز واملرافق التي تسهم يف صقل مواهب الطالب
وتهيئتهم وتدريبهم التدريب املالئم الذي يعود عليه
بالنفع يف مستقبلهم الوظيفي ومن تلك املراكز ما يلي:
· مركز الهوايات :
ويشمل نادي االبتكارات العلمية ،نادي احلاسب
اآليل ،نادي اخلط و الفنون التشكيلية  ،نادي التصوير
الضوئي  ،نادي العالقات  ،النادي األدبي  ،النادي
االجتماعي  ،نادي األمل لذوي االحتياجات اخلاصة
 ،نادي املسرح  ،نادي الرتاث الشعبي ) و لكل من هذه
األندية مقر خاص به مزود بأحدث األجهزة كما يشرف

عليها مدربون متخصصون.
· تنظيم المسابقات الثقافية والفنية:
تنظم اجلامعة العديد من املسابقات املتنوعة و
املتعددة األغراض منها:
-أ املسابقة الثقافية العامة ( س – ج ) و تدور
منافساتها بني كليات اجلامعة تدور أسئلتها حول
جماالت الثقافة اإلسالمية ،األسئلة التخصصية ،أسئلة
عامة ،إضافة إىل أسئلة سريعة تقام مرة واحدة يف
العام.
ب -املسابقة السنوية يف جماالت القرآن الكرمي
– احلديث الشريف – القصة – الشعر – املساجلة
الشفوية – البحوث العلمية – الرسم – اخلط –
التصوير – األعمال اليدوية .
ج -مسابقة التأليف املسرحي  :وتطرح العمادة
مسابقة يف جمال التأليف املسرحي لكل من له اهتمامات
يف هذا النشاط من داخل وخارج اجلامعة ويستفاد من
تلك النصوص يف تقدميها على خشبة املسرح اجلامعي.
د -مسابقة ثمار العقول ( املسابقة الكربى ) وهي
مسابقة مكتوبة لكافة طالب و طالبات اجلامعة تشمل
أسئلة متنوعة يف العلوم و املعارف هذا و تقدم العمادة
لكل تلك املسابقات جوائز مالية و عينية قيمة كما بشرف
على حتكيم تلك املسابقات عدد من أعضاء هيئة التدريس
املتخصصني يف جماالتها.
· تنظيم الزيارات و الرحالت:
تنظم اجلامعة العديد من الزيارات و الرحالت
بداخل مدينة جدة إضافة إىل الرحالت الطالبية خملتلف
مناطق وحمافظات اململكة العربية السعودية ،والهدف
منها باإلضافة إىل الرتفيه إطالع الطالب على البيئة
اخلارجية ،واحتكاكه باجملتمع وتهيئته ملواجهتها
مستقبلًا والتعامل مع مستجداتها.
· تنظيم الدورات التدريبية:
تنظم اجلامعة العديد من الدورات املتنوعة يف
اجملاالت كافة كاحلاسب اآليل و التصوير و اخلط و
الفنون و املسرح ،والهدف من تلك الدورات إكساب

الطالب املهارات الالزمة التي تساعده مستقبلًا على
االلتحاق بالوظيفة بعد التخرج.
· المشاركات العامة والنشاطات والمهرجانات:
حتث اجلامعة طالبها على املشاركة يف خمتلف
النشاطات و الربامج التي تنظمها وتشرف عليها وزارة
التعليم العايل و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و اجلهات
املؤسسات احلكومية ومن هذه املشاركات :
 املهرجانات الدولية و اخلليجية و احمللية. املهرجان الوطني للرتاث و الثقافة. اللقاءات الشبابية الصيفية برامج املعارف العلمية الدولية. الربامج التوعوية و اإلرشادية. املسابقات املتنوعة.وتهدف اجلامعة من وراء هذه املشاركات
والنشاطات واملهرجانات إىل صقل مواهب طالبها،
وإكسابهم خربات إضافية تساعدهم يف مستقبلهم
الوظيفي بعد التخرج من اجلامعة.
برامج دراسات عليا متنوعة لتغطية كافة
التخصصات
تعمل اجلامعة من خالل العديد من الربامج
التعليمية املتنوعة الستيعاب التخصصات كافة ومن تلك
الربامج ما يلي:
برامج الماجستير:
· برنامج ماجستري إدارة األعمال التنفيذي
· ماجستري علم التشريح التقني .
· ماجستري تقنيات التعليم .
· دبلوم عايل يف الرتبية اخلاصة .
· ماجستري إدارة تربوية.
· ماجستري احملاسبة املهنية .
· ماجستري إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات .
·الدبلوم العايل يف املقاييس والتقومي الرتبوي .
 العناية بالدراسات العليا اإلسالمية والعربيةوالتوسع يف بحوثها والعمل على نشرها.
 اإلسهام يف إثراء املعرفة اإلنسانية بكافة فروعهاعن طريق الدراسات املتخصصة والبحث اجلاد للوصول
إىل إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق
جديدة.
 -متكني الطالب املتميزين من حملة الشهادات

اجلامعية من مواصلة دراساتهم العليا حمليًا.
 إعداد الكفايات العلمية واملهنية املتخصصةوتأهيلهم تأهيلًا عاليًا يف جماالت املعرفة اخملتلفة.
 تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقدمالسريع للعلم والتقنية ودفعهم إىل اإلبداع واالبتكار
وتطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعاجلة قضايا اجملتمع
السعودي.
 اإلسهام يف حتسني مستوى برامج املرحلةاجلامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
تسهيل التعليم العالي لكافة الفئات في
المجتمع
• صدرت موافقة جملس اجلامعة يف جلسته الثامنة
بتاريخ  1423/4/19هـ على تقدمي برنامج االنتساب
ابتداء من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي
 1424/1423هـ  .ويهدف الربنامج إىل تأهيل امللتحقني
بالربنامج علميًا للحصول على شهادة البكالوريوس
يف التخصصات املقدمة يف الربنامج إىل جانب ضمان
جدية املتقدمني ملواصلة الدراسة .ومن أهداف الربنامج
إىل خدمة رسالة اجلامعة وأهدافها و إتاحة الفرصة ملن
مل متكنهم ظروفهم من التعليم اجلامعي واملساهمة يف
سعودة الوظائف.
برنامج السنة التأهيلية  ..لتأهيل الطالب
لاللتحاق بالجامعة
يتيح برنامج السنة التأهيلية لطالب الثانوية
العامة ( القسم العلمي ) االلتحاق بكليتي الهندسة
والعلوم بعد دراسة املواد العامة ملدة سنة دراسية واحدة
وحتقيق املعدل الرتاكمي الذي يؤهلهم لاللتحاق بالكلية
احملول أليها.
الدبلوم التأهيلي  ..أحد برامج الجامعة
لتأهيل الخريجين لالنخراط في سوق العمل
قامت جامعة امللك عبدالعزيز ممثلة يف عمادة خدمة
اجملتمع والتعليم املستمر بفتح باب القبول خلريجي
الثانوية العامة للدراسة يف برامج الدبلومات التأهيلية
التي ترتاوح مدتها الدراسية من سنة إىل سنتني تؤهل
اخلريجني لالنخراط يف سوق العمل مباشرة.

الجامعة
أخبار
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الجامعة تحتفي بـ  11337خريج من مختلف التخصصات
أعداد خريجي الدفعة ( )43للعام الجامعي  1434- 1433هـ

الدكتوراه

الفرع

دكتوراه

ماجيستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

اإلجمالي الكلي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

10

المركز الرئيسي  -طالب

23

335

316

9127

161

9962

كلية األرصاد والبيئة

4

كلية علوم األرض

1

كلية العلوم

7
1
23

فرع الكامل  -طالب

30

فرع خليص  -طالب

75

فرع رابغ  -طالب

29

75

فرع شمال جدة  -طالب
23

اإلجمالي الكلي

30

364

316

1237

1266

4

4

كليةالهندسة

11337

إجمالي

161

10473

الماجستير

جائزة معالي مدير الجامعة للحاصلين على المراكز األولى

كلية االقتصاد واإلدارة

8

كلية االقتصاد واإلدارة

5

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

10

كلية االداب

5

الكلية

كلية الهندسة

6

كلية الهندسة

3

كلية تصاميم البيئة

1

كلية الطب

3

كلية الطب

كلية علوم األرض

2

كلية طب األسنان

3

كلية الطب

2

كلية الصيدلة

2

كلية العلوم الطبية التطبيقية

3

كلية الحقوق

2

كلية الحقوق

4

كلية األرصاد

3

كلية األرصاد

1

كلية العلوم

6

كلية األعمال برابغ

3

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

2

كلية المجتمع

3

كلية علوم البحار

2

كلية الهندسة برابغ

1

كلية اآلداب والعلوم برابغ

1

كلية التربية

4

كلية العلوم

3

كلية األعمال برابغ

1

كلية تصاميم البيئة

3

إجمالي

49

كلية الحاسبات

3

كلية التربية

3

كلية المعلمين

3

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

1

كلية العلوم واآلداب بخليص

1

الدرسات العاليا (الدبلوم العالي)

2

كلية الدراسات البحرية

1

كلية التربية (الدبلوم التربوي )

5

إجمالي

8

الكليات الصحية :
		
االسم
		
 )1معاذ حممد عقيل سقاف

الكليات العلمية :
			
االسم

الكلية

 )2أحمد عبد الهادي علي العبديل

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

 )3يعقوب سيد إكرام سيد عبد اهلل

كلية احلاسبات وتقنية املعلومات

الكليات النظرية :
االسم

		

الكلية

		
 )4حممد عبدالعزيز مناور املطريي

كلية الرتبية

		
 )5ياسر أحمد سامل باسهل

كلية احلقوق

 )6نبيل حممد يحي سليمان

الحاصلون على االمتياز في
برامج الدراسات العليا
أو ًال :برنامج الدكتوراه
عباس حممد احمد العزب
عبداهلل نعمان مصلح الذيباين
طارق عبدالكري حممد الصنيع
عبداهلل سليمان قنيفذ الشمري
صالح عياد حميد احلجوري
عبداللطيف مرزوق مشعف السلمي
مذكر ناصر فهد القحطاين
عبداهلل عوض علي السرحاين
خالد مرزوق قويد العتيبي
حممد فرحان حممد الفيفي
فيصل إبراهيم احمد البدري
عبدالرحمن على بن هادي زباين
عبداملعطي سالمة بريك اجلهني
عبدالرحمن حممد بن صالح العثيمني
زاكي معيتق حممد احلساوي
يوسف عبداجلليل حممد

البكالوريوس

كلية احلقوق

الدبلوم العالي

إسماعيل فضل الدين
عدنان سعود علي جنيد
حممد بكر إبراهيم برناوي
حممد علوي هاشم بابيضان
مازن عطية عتيق السلمي
كوسو انتورو ماركو جايدي
حسن عتيق عودة احلربي
عبداهلل بركان عيفان املطريي
جميل حممد حممد الديلمي
حامد فاروق حممدجميل زعرتي
عبداهلل عبداحلفيظ عبدالرحمن اجلداوي صالح عزيز عمر السلمي
فهد خضري خمضور الفارسي
حممد عثمان حممد مليباري
وليد علي مذكر القحطاين
إبراهيم عبداحلميد حزام األكحلي
ياسر حممدسامل شديد العويف
فارس حممد ذعار العتيبي
ثانياً  :برنامج الماجستير
حسني يحيى مسفر الوادعي
حممد عبداملعطي حمود النفيعي
مصلح فايز مصلح الزبيدي
أنس بن عبدالقادر حممد هادي
حممد سليمان حممد اخلضريي
فراس صالح حممد خليفة
مفرح حسن قاسم اجلابري
فهد مسفر حميدان امليموين
خالد بندر مساعد اجلفري
عبداهلل حممد عبداهلل الزبيدي
حممد يحيى حامد الثقفي
هائف حسني ميشع العتيبي
صالح حممد صالح بخضر
حممد عبداهلل عبده حكمي
توفيق عباس أحمد اللحياين
حسن حممد حسن عسريي
عدنان حممد علي شتيان الرابغي
ابراهيم صالح عتيق العويف
رامي مبارك سعد الغامدي
فارس منصور عبدالواحد طاشكندي
على موسى حسن الزهراين

موافق شباط جعران الرويلي
طالب حمسن حممد اجلفري
نايف خضران عويد الزهراين
حممد ناجي غاصب الغامدي
باسم يحيى حممد القشقري
سعيد علي عيسان الزهراين
عبدالرحمن سامل سليمان احلربي
سراج عمر سامل الزهراين
حامت حممد سعيد حممد صالح قانديه
راكان هشام صدقة أجمد
معتز عاصم عبداالله اجلندي
خالد عبدالرحمن عبدالعزيز العجريي
حممد سامل حممد بالعمش
خالد فوزي نايف احلمودي
سلطان بهلول احمد البهلول
وائل عبدالعزيز حممد بردي
طارق بن علوي ناصر الشيخ أبو بكر
كاظم حممود ياسني سلطان
ثالثاً  :برنامج الدبلوم العالي
حممد على قاسم العبدىل

كلية الحاسبات برابغ
إجمالي

احمد عبدالهادي بن علي العبديل
عبداهلل عطية عبداهلل املالكي
يعقوب سيد اكرام بن سيد عبداهلل
عبداهلل حاضر علي الكثريي
اسحاق سيداكرام بن سيد عبداهلل
سامي عمر عايل الصبحي
أحمد عوض حنبل البشري
طالل معتق حممد الصيدالين
ياسر أحمد سامل باسهيل
حممد صالح ابراهيم آل عمر
نبيل حممد يحيى سليمان
حممد صالح مطلق الثقفي
يوسف ثياب ثواب املطريي
علي حسن احمد الزهراين
عبد الكرمي علي عبد اهلل الغامدي
المكرمون بمرحلة البكالوريوس أنس عبداهلل ابوبكر عبداهلل
حممد حسني عبداهلل زيلعي
حممد ابراهيم حناس الزهراين
علي حممد بن حسن احلرتومي
جمال عنيزان جمعان اخلديدي
ناصر حممد ابراهيم الزهراين
سبأ فايز عواد اجلهني
عوض سعيد عوض الزهراين
حسان موفق حممد السراقبي
صقر حسن ظافر الشهري
عبداهلل حممد سفر الغامدي
ياسني احمد فزاع احملمادي
حمود حممد سعد آل ابراهيم
عبدالرحمن توفيق وديع احلصري
عماد جماهد احمد بادريق
حسني سيد كمال خان
نزار جامل جميل االحمدي
ماجد سليم اهلل ارشاداهلل
عبد الرحمن عبد اهلل علي العقيل
صادق حممد عبداجلبار نصر
حممد عبدالعزيز مناور املطريي
علي كريت احمد ابوالعيد
معاذ حممد حممد سميدعي
سعيد مسفر احمد الزهراين
عبدالرحمن عبداهلل عبداملطلوب السيد حممد عبد اهلل بن حممد نور

1
55
عاصم عبداحلي حممد مليباري
حممد عبداهلل بن مساعد الزهراين
ابراهيم فوزي نايف احلمودي
احمد حممد موسى شحاده
احمد حممد بهاءالدين حممد احمد
وليد عبداهلل صالح العمودي
عثمان صالح احمد السليماين
بندر سعود سامل شكر
معاذ حممد عقيل سقاف
نايف علي عبدالهادي الغامدي
أحمد حممد أحمد باخشوين
زياد عبداهلل عليان اجللسي
فيصل نافع اليف احلربي
عبدالعزيز سعود عبدالعزيز اجلاسر
على فارس زعل اجلهني
عمار عادل صالح فيدة
عبداحملسن جميل حمسن العامودي
خالد عبدالرحمن مرشد اللهيبي
حسام عمر عيسى مزيبي
عاصم سعود حممد الصعيدي
ريان عبداللطيف عبدالرحمن كاكا

الجامعة
أخبار

مراكز
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وحدات الخريجني بالكليات  ..فرص وظيفية واستشارات
إرشادية لتوجيه الخريجني نحو سوق العمل
عملت الجامعة على تعزيز فكرة إنشاء وحدات
للخريجين في مختلف الكليات والقطاعات ،والتي
تعمل على توجيه الخريج أو الطالب المتوقع
تخرجه وإرشاده الختيار المجال الذي يناسب ميوله
وقدراته وتكوينه العلمي والتعليمي ،ومساعدته
على إيجاد وظيفة تناسب تخصصه  ،كما توفر
الجامعة العديد من الفعاليات واألنشطة والبرامج
التدريبية التي تسهم في تأطير الخريجين،
وتواصلهم مع الجامعة بعد تخرجهم ،ونذكر فيما
يلي نماذج من تلك الوحدات والفعاليات والفرص
التي تتيحها للخريجين ،علماً أن كل قطاع من
قطاعات الجامعة يتوفر على وحدة للخريجين
تعمل جميعها بالتكامل مع وكالة الخريجين
بالجامعة:
رابطة الخريجين بكلية اإلدارة واالقتصاد
تهدف كلية االقتصاد واإلدارة من خالل لقاء
اخلريجني واخلريجات إىل االحتفاء بأبنائها اخلريجني/
اخلريجات يف رحابها  ,وإىل تعزيز التواصل وتدعيم
العالقة بني اخلريجني/اخلريجات وكليتهم  ,حيث يقام
اللقاء حتت رعاية كرمية من لدن صاحب السمو امللكي
األمري مشعل بن ماجد بن عبد العزيز حمافظ جدة ,
ويسعى إىل بناء جمتمع معريف قائم على أساس الشراكة
بني كلية االقتصاد واإلدارة وخريجيها من الشطرين ،من
خالل تزويد اخلريجني باملستجدات العلمية والبحثية,
واالستفادة من خرباتهم العملية يف تطوير الربامج
األكادميية يف الكلية لتتواءم مع حاجات اجملتمع.
وتكمن أهمية احلدث يف إظهار حصيلة اخملرجات
املميزة لهذه الكلية كأحد أهم املصادر يف إعداد القيادات
االقتصادية واملالية واإلدارية والدبلوماسية والقانونية
يف خمتلف القطاعات يف وطننا الغايل.
وحدة التدريب والمتخرجين بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية
تسعى وحدة اخلريجني بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية إىل تأطري اخلريجني ،وإشراكهم يف عضوية
الوحدة ،وقد مت إنشاء وحدة التدريب واملتخرجني
عام 1426هـ وهي إحدى اإلدارات التابعة لوكالة الكلية
للتطوير ووحدة التدريب واملتخرجني تعمل على
التنسيق بني املتدربني وجهات التدريب واألقسام العلمية
بالكلية ،وتقدم املساعدة واملشورة سواء لطالب االنتظام
أو لطالب االنتساب وتقوم بعدة انشطة وفعاليات يف
هذا الباب وتقوم بإصدار كتيبات ومنشورات إرشادية
تساعد الطالب على احلصول على املكان املناسب للتدريب
والعمل.
وحدة عالقات الخريجين بكلية الهندسة
تسعى وحدة عالقات اخلريجني بكلية الهندسة
إىل تعزيز عالقة التواصل مع اخلريجني واالستفادة
من خرباتهم وتزويدهم بآخر املستجدات األكادميية
والبحثية وفعاليات الكلية اخملتلفة.
وتعترب وحدة عالقات اخلريجني بكلية الهندسة
منظمة مظلية حتتضن تطوير خريجيها من الناحيتني
املهنية والشخصية .فالوحدة تشجع النهوض بخريجي
كلية الهندسة يف كل النواحي اخلاصة باخلريجني ،فهي
تشجع االتصاالت بني اخلريجني بعضهم البعض وبني
اخلريجني واجملتمع سعيًا لتطوير شبكة قوية بغرض
التواصل املهني .كما تشجع وحدة عالقات اخلريجني
والء اخلريجني وتفاعلهم ومساهماتهم من أجل تطوير
كلية الهندسة.

وحدة الخريجين بكلية التربية
قامت كلية الرتبية باجلامعة بتأسيس نادي
اخلريجني اإللكرتوين وتتمثل رؤية النادي يف حماولة
االستفادة من اإلنرتنت يف إنشاء كيان متكامل يتم من
خالله التواصل مع خريجي كلية الرتبية بجامعة امللك
عبالعزيز ،بحيث يكون النادي نافذة للتعرف علي العديد
من املعلومات التي ميكن من خاللها حتسني جودة العملية
التعليمية داخل اجلامعة مبا يتماشى مع التغريات التي
يواجهها اخلريج بعد تخرجه ،وكذلك توجيه اخلريجني
من قِبل اجلامعة نحو احللول العملية للمشكالت التي
يواجهونها.
ويهدف النادي إىل التواصل إلكرتونيًا مع اخلريجني
واملستفيدين لدعم وتطوير الربامج األكادميية وفق رؤية
ورسالة اجلامعة ،و يعتمد النادي لتحقيق أهدافه علي
جمموعة من األدوات اإللكرتونية أو وصالت اإلبحار مت
تصميمها بحيث تالئم أهداف النادي.
وكالة الخريجين بكلية تصاميم البيئة
أنشئت وكالة اخلريجني بتاريخ 1426/2/29هـ
وهي وحدة إدارية ترتبط بعميد شؤون طالب ,وتهتم
برعاية خريجي اجلامعة والتواصل معهم وتوفري اخلدمة
املعلوماتية لهم من فرص التدريب والتوظيف املتوافرة يف
القطاعني اخلاص والعام  ،وتعمل على حتقيق األهداف
املتمثلة يف التواصل مع اخلريجني وإعدادهم اإلعداد
املهني املناسب  ,ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف
املالئمة والتي تتوافق مع تخصصاتهم ومتطلبات سوق
العمل وتعريف القطاعني العام واخلاص بالكفاءات من
اخلريجني مبختلف التخصصات يف كل عام
خريجو كلية علوم األرض
تتاح أمام خريج كلية علوم األرض العديد من الفرص
للعمل ومنها جماالت العمل اجليوفيزيائي باململكة
بالقطاعات التالية:
 1وزارة البرتول والرثوة املعدنية .
 -2شركة أرامكو السعودية .
 -3الشركات العاملة يف التنقيب واالستكشاف عن املعادن
( املناجم واحملاجر ) .
 -4شركة التعدين السعودية (معادن)
 -5وزارة الرتبية والتعليم .
 -6وزارة التعليم العايل.
 -7مصانع االسمنت ومواد البناء .
 -8وزارة املياه والكهرباء .
 -9وزارة املواصالت .

 -10مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
 -11وزارة الزراعة .
 -12وزارة الدفاع والطريان .
 -13املديرية العامة للدفاع املدين .
وحدة الخريجين بكلية المجتمع
تسعى كلية اجملتمع دائما للتواصل مع طلبتها
وخريجيها ،ومساعدتهم يف احلصول على الوظائف
املناسبة ،وميكن لطالب الكلية التواصل من خالل املوقع
اإللكرتوين اخلاصة بالكلبية وتعبئة النماذج املطلوبة
بحيث يتلقى اخلريج املساعدة يف احلصول على وظيفة
مناسبة ملؤهالته وإمكاناته وقدراته.
حتتوي كلية اجملتمع بجدة على فريق متخصص
بالبحث عن الوظائف املناسبة خلريجي الكلية .وهذا
الفيق يتكون من جمموعة من أساتذة وموظفي الكلية.
ويقوم الفريق بتحديد الشركات واملؤسسات التي ميكن
أن توظف خريجي الكلية ،حيث يقدم الفريق حماضرات
لتلك الشركات عن برامج الكلية وإمكانية توظيف
خريجيها ،ويف نفس الوقت يقوم باستشفاف توجهات
اخلريجني ومواءمتها لنشاطات تلك الشركات .ويعمل
ذلك الفريق على مدى العام الدراسي مبساعدة الطالب
قبل تخرجهم باستكشاف أفضل فرص العمل يف السوق
السعودي وتوجيه الطالب نحوها.
ومن بين نشاطات الفريق هي:
· تقدمي املشورة والنصح لطالب الكلية لتوجيههم نحو
الوظيفة املالئمة وما يتعلق بذلك.
· إعداد مهرجان «يوم املهنة الوظيفي» يف الكلية.
· إعداد برنامج بناء الشخصية للطالب ،وتدريبهم على
اجناز مقابالت ناجحة لغرض التوظيف ،وكيفية إعداد
الطالب «سرية ذاتية» مرغوبة من قبل أرباب العمل.
· إستضافة حماضرين من مدراء شركات القطاع
اخلاص واألكادمييني يف تنوير طالب الكلية عن طبيعة
االعمال يف السوق السعودي ،وما يتوجب عليهم اكتسابه
لتأهيلهم للعمل يف تلك الشركات.
· االستماع اىل اخلريجني السابقني الذي توظفوا
ومقابلتهم لتبادل اخلربات معهم ،ليوضحوا مكتسبات
احلياة العملية التي مارسوها يف وظيفتهم ،ولتعديل
مسارهم وتوجيههم اىل مستقبل أفضل.
· التوضيح للطالب طبيعة االجواء الناجتة عن تفاعل
العاملني مع جو العمل الوظيفي.
· التغطية االعالمية عن اعالنات الوظائف والرتقيات
الوظيفية.

كلية العلوم الطبية التطبيقية والفرص
المتاحة أمام الخريجين
هناك فرص كبرية للخريجني من قسم األشعة
التشخيصية للعمل كأخصائي أشعة ذو كفاءة عالية
وقدرة مهنية متميزة يف املستشفيات وغريها من املرافق
الصحية لتقدمي املساعدة يف التشخيص الطبي للعديد من
األمراض .
النتائج المتوقعة:
بعد إنهاء متطلبات بكالوريوس األشعة التشخيصية
بنجاح نوصي باالستمرار يف تطوير املهارات ومواكبة
التطورالسريع يف هذا اجملال احليوي و الهام من خالل
حضور الدورات التدريبية و ورش العمل و املؤمترات
العلمية ،أو عن طريق االلتحاق بربنامج الدراسات العليا .
وإليكم بعض النتائج املتوقعة بعد احلصول على
درجة البكالوريوس يف تكنولوجيا األشعة التشخيصية :
 .1تطبيق املعرفة يف علم التشريح ،علم وظائف األعضاء،
وكذلك يف علم األمراض .
 .2القدرة على حتديد و استخدام أفضل تقنيات التصوير
اإلشعاعي إلعطاء صورإشعاعية ذات جودة تشخيصية
عالية .
 .3القدرة على تقييم الصور اإلشعاعية والتحقق من
جودتها .
 .4املوازنة بني مبدأي تقليل اجلرعة اإلشعاعية للمريض
و احملافظة على جودة الصورة .
 .5تطبيق أسس احلماية من اإلشعاع للمرضى والذات
وكذلك اآلخرين .
 .6املساهمة يف توفري الرعاية الصحية الالزمة والراحة
املالئمة للمرضى .
 .7الوعي التام باحلالة املرضية وتاريخها واتخاذ
اإلجراءات املناسبة .
 .8تقييم حالة املريض يف حاالت الطوارئ ،والشروع يف
إنقاذ احلياة بتطبيق اإلسعافات األولية األساسية للحياة
.
 .9الكشف عن أعطاب أجهزة األشعة وملحقاتها ،ورفع
تقرير للجهات اخملتصة ،باإلضافة إىل حتديد احلدود
اآلمنة لتشغيل هذه األجهزة .
 .10استخدام املهارات الفنية اخملتلفة يف جمال التصوير
الطبي .
.11املشاركة يف برامج ضمان اجلودة اإلشعاعي .
.12التواصل على نحو فعال ودقيق مع املرضى واألطباء
وغريهم من أعضاء الفريق الصحي .
 .13حتقيق مفهوم روح الفريق الصحي لالرتقاء
مبستوى العمل .

أخبار

الجامعة

مربوك التخرج

Akhbar Al-Jameah
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األخـيــرة
املشرف العام
مدير اجلامعة
أ.د /أسامة بن صادق طيب

رئيس التحرير
د .شارع مزيد البقمي

نائب رئيس التحرير املكلف
د .محمد عبد الغني الصائغ

نائبة رئيس التحرير
د .ريـم علي الرابغي

مدير التحرير املكلف
إياد يونس خوجة

إخراج
صالح أحمد الغامدي

برنامج «فرصة» لتوظيف وتأهيل خريجي الجامعة
تعمل اجلامعة على توفري عدد من
الربامج التي تسهم يف تقدمي اإلرشاد
والدعم خلريجيها للحصول على مقعد
وظيفي ،ومن تلك الربامج تدشني املوقع
اإللكرتوين «فرصة» الذي يهتم بتوفري
فرص وظيفية خلريجي وخريجات
اجلامعة وتأهيلهم لسوق العمل
بتنظيم العديد من الدورات والربامج
التدريبية اخملتصة يف املهارات املهنية
والشخصية.
ويعد الربنامج نقلة نوعية يف
جمال توفري فرص وظيفية خلريجي
وخريجات اجلامعة ويحتوي املوقع على
العديد من خدمات التوظيف كاإلعالن عن
الوظائف داخل اجلامعة ويف القطاعني
احلكومي واخلاص ،كما يحتوي املوقع
على حمركات بحث عن الوظائف عاملية
وعربية وحملية ،باإلضافة إىل قائمة
لشركات التوظيف املباشر ،والشركات
املعلنة عن الوظائف ،ومقاالت ونصائح
خاصة باملقابالت الشخصية ،وكتابة
السرية الذاتية ،والتطوير املهني ،وكذلك
الدورات وورش العمل التدريبية التي
تنظمها العمادة على مدار العام الدراسي

ملن هم على وشك التخرج.
وتشرفعلى الربنامج تقنيًا عمادة
تقنية املعلومات ويعتمد موقع «فرصة»
على آلية احلصول على املعلومات
واستقطاب اجلهات اخلاصة واحلكومية
لإلعالن عن وظائفها يف املوقع وتوفري
الدورات والربامج التدريبية بأشراف
نخبة من اخملتصني.
ويشكل املوقع فرصة حقيقية من
شأنها أن تشكل دعمًا خلريج اجلامعة
وتسهل عليه عناء البحث عن وظيفة ويف
املقابل تسهم يف تأهيل الطالب اجلامعي

لسوق العمل ،ويعتمد املوقع على عمل
احرتايف منظم ينم عن مدى التطور الذي
وصلت إليه جامعة «املؤسس» مواكبة
للتقدم التقني وأسلوب جديد يسهل على
اخلريجني عملية احلصول على الوظيفة
املناسبة،
وقد مت وضع موقع «فرصة» يف
الصفحة الرئيسية ملوقع اجلامعة
الرسمي لدعم توجه اجلامعة نحو
استقطاب اجلهات اخلاصة واحلكومية
كما تقوم برتشيح اخلريجني لتلك
اجلهات من خالل إرسال قوائم

لتخصصات علمية ،وبتدشني املوقع
الرسمي للتوظيف «فرصة» سيكون العمل
يف هذا السياق أكرث حرفية وسيسهل من
عملية توفري الوظائف ويجعل اخلريج
على إطالع دائم على كل جديد سواء
وظائف داخل اجلامعة أو خارجها يف
قطاعني احلكومي واخلاص.
ويهدف الربنامج إىل مساعدة
اخلريجني و حثهم على العمل بتسجيل
سريهم الذاتية يف املواقع املدرجة يف
املوقع و متابعة الوظائف املعلنة عنها و
التسجيل بها ،وإدراك أهمية وضرورة
البحث عن وظيفة واكتساب املهارات
الالزمة لذلك ،وحث اخلريجني على
التعلم املستمر وتطوير مهاراتهم من
خالل الدورات وورش العمل وزيادة
فرص التطوير املهني والتخصصي
لديهم ،وعرض ملقاالت ونصائح تكون
ذات الصلة بالتوظيف ،وإعالنات عن
وظائف وأخبار اجلامعة ،وعرض أحداث
ومناسبات ذات الصلة يف التقومي ،الرد
على االستفسارت ،وعرض لألسئلة
الشائعة واملتكررة ألي شخص باحث عن
فرصة عمل.
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برنامج
حفل
الخريجين

• السالم امللكي.
• مسرية اخلريجني.
• القرآن الكرمي.

• كلمة اخلريجني.
• أداء القسم خلريجي • إعالن أسماء املتفوقني
• نشيد اجلامعة (نحن جيل الكليات الصحية.
وأصحاب املراكز األوىل.
من ربا عبد العزيز).
• كلمة معايل مدير اجلامعة.

